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Sammanfattning 

Idag uppmärksammas det runt om i samhället att läsning är grunden för all inlärning och om 

vikten av att barn finner läsglädje. Syftet med denna studie var att undersöka vad som bidrar 

till läsning för flickor respektive pojkar. Studien utgick från att undersöka förhållandet mellan 

elevers läslust och deras resultat på läsförståelsetestet LäSt. Målgruppen för undersökningen 

var elever i årskurs 3. Med hjälp av testet har det sedan gjorts tolkningar utifrån ett 

genusperspektiv, elevernas totala poäng och intervjudata. Studien har sin utgångspunkt i den 

sociokulturella teoribildningen och läroplansteori med fokus på begreppet läslust. Med tillgång 

till informanternas resultat på läsförståelsetestet och genom kvalitativa intervjuer framkom det 

i samstämmighet med tidigare forskning, att det finns skillnader mellan pojkar respektive 

flickors läslust. Flickorna och pojkarna som gick att identifiera som elever med läslust, 

presterade också bäst på läsförståelsetestet. I jämförelse mellan de pojkar och flickor som fick 

högst poäng på testet, var det flickorna som var i framkant. Det som bidrog och påverkade 

elevernas läslust var en socialiserande läsmiljö, val av texter, god läsförmåga, högläsning, samt 

en textrik och läsfrämjande miljö. Tekniken har också betydelse för elevernas läslust och 

läsförståelse. 

 

 

Nyckelord: digitalisering, genus, läsförståelse, läslust, LäSt-läsförståelsetest. 
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1 Inledning 

Genom att göra en historisk tillbakablick, går det upptäcka att det under en lång tid funnits ett 

värde i att vara läskunnig. Det visade sig att behovet av att kunna läsa kom med reformationen 

och viljan att närma sig Guds ord. Lundgren och Säljö (2011) hävdar att människor ville 

förmedla den rätta läran och prästerna sågs som högst prioriterade att få utbildning. Under 

1500-talet utformade Martin Luther katekeser, grundläggande läroböcker om den kristna tron, 

som kunde vara till hjälp för prästerna att sprida Guds budskap. Katekesen innehöll bland annat 

tio guds bud, trosbekännelsen, Fader vår och andra religiösa texter. Det var av stor vikt att 

tillgodogöra sig innehållet i katekesen och därför fick varje husfar i uppdrag, minst en gång i 

veckan förhöra sina barn och sitt tjänstefolk (Lundgren & Säljö, 2011). Husförhören blev ett 

sätt att säkerställa och kontrollera befolkningens förmåga att läsa. Klockaren bar ansvar att 

bedriva barnaläran i kyrkan och alla som ville ingå i äktenskap var tvungna att lära sig att läsa. 

Fredriksson och Taube (2012) poängterar att kyrkan tillhörde staten och hade på så sätt stor 

makt över invånarnas liv. 

 

År 1723 infördes en undervisningsplikt och barnundervisning i Sverige. Det handlade till stor 

del om att lära sig läsa innantill. Läsningen gjorde det även möjligt att tillägna sig världsliga 

texter och andra läror. Säljö och Lundgren (2011) förklarar att det uppstod diskussioner, redan 

på 1700-talet, om tryckfriheten. Det uppstod oroligheter om vad som ansågs vara det rätta att 

läsa för att inte gå miste om den lutherska läran och samhällsordningen. Svenskarna började bli 

ett läsande folk och tillkomsten av folkskolestadgan år 1842 innebar att varje socken skulle ha 

en skola där barn mellan 9 och 14 år skulle gå (Säljö & Lundgren, 2011). De flesta medborgare 

kunde redan läsa innan folkskolan inrättades, eftersom det hade blivit en naturlig del i hemmet. 

Undervisningen skulle ge elever mer allmänbildning redan i tidig ålder och möjlighet att 

förbereda sig för att bli goda medborgare. Enligt riksdagen fanns det även ett behov av social 

kontroll och disciplinering eftersom underklassen växte. Det etablerades allt fler parallella 

skolsystem men skolplikten infördes inte förrän år 1882. Det fanns ett tydligt mål att göra alla 

medborgare läskunniga och på så sätt utrota analfabetismen. 

  

I Sverige har religiösa texter, under lång tid, stått i fokus. Utbudet av texter har varit begränsad 

och än idag går det följa många debatter om vad människor bör läsa. Det pratas om en litterär 

kanon, om vad som anses vara värdefullt och nästintill obligatoriskt för alla att ta del av. Med 

andra ord, texter som har haft en stor betydelse för samhället och människor i tidigare 

generationer. Chambers (2011) är en känd litteraturpedagog som hävdar att litteraturen har en 

inverkan på människors sätt att tänka och vara. Det har pågått många diskussioner om vad som 

anses vara god och mindre god litteratur för barn och ungdomar. Det finns vuxna som påstår 

att det finns litteratur som barn och ungdomar bör undvika för att inte ta skada (Chambers, 

2011). I en tidningsartikel poängterar Rönnberg (2016, 23 september) att det är viktigt att se 

till barnens önskan när det kommer till böcker. Hon förklarar att Pippi Långstrump-böckerna 

har ifrågasatts tre gånger: år 1946, 1995 och 2011. Debatterna har handlat om en rädsla att barn 

ska ta efter ett icke önskvärt beteende och vissa kritiker påstår ha haft en demoraliserande 

inverkan på många kvinnor (Rönnberg, 2016, 23 september). Det har på senare år även pågått 
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diskussioner om Pippi-böckernas “rasistiska sida”, något som tidigare inte uppmärksammats. 

Rönnberg (2016, 23 september) ställer sig frågan om det är värt att rensa och göra om litteratur 

till vad som vuxna tror passar barnen eller om man istället bör samtala med läsarna. Vem är det 

egentligen som ska bestämma vad som anses vara god eller mindre god litteratur?  

 

Det går att konstatera att vi numera inte läser på samma sätt som tidigare, i och med att många 

texter står att finna i digitala verktyg såsom dator, mobil och surfplatta. Idag finns det litteratur 

och texter tillgängliga i olika former och utbudet är stort. Idag läser vi – bland annat – 

skönlitterära böcker, dagstidningar, serietidningar och facklitteratur. Det går även ladda hem 

ljudböcker gratis, läsa e-böcker, se TV-program och filmer. Utöver detta finns även texter 

tillgängliga på sociala medier i mobiltelefoner, datorer samt surfplattor. Läsning är en 

vardagsaktivitet som i princip inte går att undvika eftersom texter ständigt omger oss i samhället 

(Fredriksson & Taube, 2012). Chambers (2011) hävdar att: 

 

Om läsning inte påverkar våra liv, inte förändrar oss eller inverkar på vårt beteende, då 

är läsningen inte mer än ett tidsfördriv, bara en fritidssysselsättning knappt värd all den 

energi vi lägger på den. Men om bokläsandet påverkar våra liv emotionellt, 

intellektuellt, moraliskt och på andra sätt, vilket jag tror att den gör, då har det betydelse 

för vilka böcker vi släpper in i vårt medvetande (s.47). 

 

Det går fundera över om läsning som färdighet är av mindre betydelse och relevans idag än vad 

den var under reformationen. Enligt Fredriksson och Taube (2012) handlar det inte om att läsa 

i mindre utsträckning utan mer om att dagens generation behöver lära sig läsa i flera olika 

sammanhang. Läslust är ett aktuelltämne idag och därför är det relevant att ta reda på vad det 

är som bidrar till läsning för pojkar respektive flickor. Elevernas tankar och åsikter har stor 

betydelse, dels för att de själva ska bli medvetna om sina läsvanor samt för hur pedagoger ska 

kunna arbeta mer aktivt i klassrummen för att fånga upp elevers läsintresse. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som bidrar till läsning för pojkar respektive 

flickor. Studien kommer också att undersöka förhållandet mellan elevers läslust och deras 

resultat på läsförståelsetestet LäSt i årskurs 3. 

 

Frågeställningar:  

 

1. Hur ser läslusten ut för pojkar respektive flickor i årskurs 3? 

2. Vilka faktorer påverkar elevers läslust? 

3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att ge en översiktlig bakgrundsförståelse och en inblick i vad tidigare 

forskning har kommit fram till vad gäller läslust samt läsförståelse. Här presenteras begrepp 

som är väsentliga för studiens syfte och frågeställningar. 
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3.1 PIRLS- Progress in International Reading Literacy Study 

I den internationella undersökningen PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, 

studeras elevers läsförmåga, läsvanor och deras attityder till läsning (Skolverket, 2010). En 

definition av begreppet Literacy är ständigt under utveckling, eftersom elever idag möter fler 

och nya textvärldar. Det finns ingen bestämd svensk översättning till begreppet trots flera år av 

diskussioner. Skolverket (2016) förklarar i samband med PIRLS-undersökningen att reading 

literacy är ett brett begrepp som inkluderar mer än endast läsförmågan. Begreppet literacy 

innefattar bland annat avkodning av text, förmågan att reflektera samt tillämpa läsningen som 

ett redskap för att utvecklas individuellt och utifrån samhälleliga mål (Skolverket, 2016). Det 

handlar om att skapa förståelse för och mening från en text samt engagemang i en läsgemenskap 

(Skolverket, 2016). Literacy är idag framförallt något om människor använder sig av i sin 

omgivning och i interaktion med andra. Läsning behöver inte associeras till böcker utan kan 

genomföras i olika sammanhang där det finns tillgång till bilder, symboler och texter.   
 

PIRLS-undersökningen genomförs i årskurs 4, vart femte år. Eleverna ska i undersökningen ta 

del av olika texter under en begränsad tid och därefter svara på flervalsfrågor och öppna frågor. 

PIRLS har utformat enkätundersökningar för elever, lärare, vårdnadshavare och skolledare som 

ska besvara frågor om deras läsvanor och attityder till läsning. År 2001 befann sig Sverige i 

topp och fick den högsta genomsnittliga poängen på den allmänna lässkalan. Studierna har 

sedan dess visat på att svenska elevers resultat dalat och Sverige fick en sämre placering i 

jämförelse med många andra länder i läsförståelse år 2006 och 2011(Skolverket, 2010). Det 

framkom att antalet starka läsare hade minskat och eleverna i överlag hade svårigheter att läsa 

mellan raderna, dra egna slutsatser, jämföra texter och förstå olika typer av språkbruk.  

 

I den senaste PIRLS-undersökningen vilken genomfördes år 2016, skedde en förändring i 

resultatet och Sverige ligger nu åter på en bättre placering. Skolverket (2017b) skriver att det 

inte enbart handlar om att knäcka läskoden för att klara av att ta till sig en skriven text. Det är 

viktigt att barn utvecklar ett intresse för läsning och får rätt förutsättningar för att skapa 

förståelse vid läsning av olika texter. I enkätundersökningarna framkom det att svenska elever 

tyckte minst om att läsa, men hade bäst självförtroende i läsning (Skolverket, 2017b). Det är 

viktigt att ha i åtanke att eleverna måste fortsätta läsa för att behålla sitt självförtroende genom 

att sträva efter att ständigt utvecklas och se läsningen som något som måste underhållas 

(Johansson & Hultgren, 2017). Det har också visat sig att elever och deras vårdnadshavare läser 

allt mindre och tycker mindre om att läsa (Skolverket, 2017b). Elever som tycker om läsning 

har i större utsträckning även föräldrar som delar den åsikten och har även tillgång till 

hemresurser. I PIRLS-undersökningarna framkommer det att elever med en mer positiv attityd 

till läsning har uppnått högre resultat på testerna, att det finns skillnader mellan elever med 

socioekonomisk bakgrund och att flickor presterar bättre än pojkar (Skolverket, 2017b). 

Resultatet som visar att flickor presterar bättre än pojkar, är något som inte har förändrats i 

jämförelse med tidigare år (Skolverket, 2017b).  

 

Det går också utläsa att svenska elever har mindre läsundervisning i jämförelse med andra 

länder. Det är vanligt förekommande i Sverige med tyst läsning i klassrummet. Lärare har under 



4 

 

tyst läsning emellertid svårt att veta om eleverna utmanas i sin läsning och uppföljning av 

texterna är något som inte prioriterats. Fredriksson och Taube (2012) lyfter fram att 

individualiseringen och individuellt arbete, har negativa effekter på elevers prestationer. Syftet 

med läsundervisning är att bredda eleverna läsrepertoar, utveckla ett bredare ordförråd och 

förståelse för innehållet (Westlund, 2013). Det framkommer att elever som kan läsa och skriva 

innan skolstarten har ett försprång i sin läsning och presterar på så sätt bättre på läsprov 

(Skolverket, 2016). I PIRLS-undersökningar från 2006, 2011 och 2016 har elever som varit 

involverad i olika läsaktiviteter före skolstart presterat bättre. De aktiviteter som föräldrarna 

kan engagera sina barn i är att läsa mycket böcker, skyltar, sagor, sjunga eller genomföra 

ordlekar (Skolverket, 2007).  

 

Det går konstatera att det finns skillnader mellan pojkar och flickors resultat på läsförståelsetest, 

vilket också visar sig i de flesta länder. Flickor läser i överlag mer och bättre än pojkar. 

Fredriksson och Taube (2012) förklarar att det kan bottna i biologiska och miljömässiga 

faktorer. När det kommer till biologiska uppfattningar handlar det om att flickor mognar fortare 

än pojkar och är på så sätt inte mottagliga för att koncentrera sig på att lära sig läsa i en viss 

ålder. Forskning framhåller att åldern har så pass stor betydelse fram till årskurs 3, där elever 

som är födda tidigare på året presterar bättre på lästest (Fredriksson & Taube, 2012). Det finns 

även sociokulturella förklaringar såsom att barnen växer in i olika könsroller (Fredriksson & 

Taube, 2012). Enligt forskning är det vidare mer vanligt förekommande att pojkar bär på 

språkstörningar än flickor (Nettelbladt & Ors, 2011). Språkstörningar finns i olika grad, från 

lätta svårigheter med uttalproblem till mer grava svårigheter med avvikelser i fonologi 

(språkljud) och prosodi (rytm, intonation och melodi), ordförråd, grammatik, språkförståelse 

samt pragmatik. Pragmatik innebär språkanvändning, kommunikationsförmåga samt 

kroppsspråk, som varierar i olika situationer och beroende på vem samtalspartnern är 

(Nettelbladt & Ord, 2011). Det handlar till stor del om att kunna använda sig av språket för att 

göra sig förstådd. När en språkstörning benämns som grav, innebär det i vissa fall att barnet har 

svårt att göra sig förstådd, utom möjligen för närstående. Nettelbladt och Ors (2011) poängterar 

att språkstörningar kan följa med barn under deras skolgång och för vissa även upp i vuxen 

ålder. Barn med språkstörningar kan också ha andra koncentrationssvårigheter. Fredriksson och 

Taube (2012) framhåller att det finns olika ämnen som är mer genusmärkta, därav anses 

språkundervisningen höra till det ämne som är kvinnligt märkt. Samtidigt är ämnen som teknik, 

fysik och matematik manligt genusmärkta. Fredriksson och Taube (2012) fortsätter förklara att 

flickor jämnar ut det försprånget som pojkarna har i de ämnen som är mer manligt genusmärkta, 

medan klyftan i språkundervisningen inte tonas ner lika markant. Begreppet genusmärkt är i 

den här bemärkelsen mer en tankefigur om hur olika ämnen i skola berör pojkar respektive 

flickor på olika sätt. Fredriksson och Taube (2012) förklarar att detta kan vara en anledning till 

brist på djupgående engagemang i olika ämnen. 

 

På grund av försämrade resultat i de tidigare PIRLS-undersökningarna har den svenska 

undervisningen påverkats genom att elever i större utsträckning fått möjlighet att träna mer på 

lässtrategier och fördjupa sin läsförmåga (Skolverket, 2017b). Det är en stor skillnad från hur 

skolor arbetade tidigare. Trots förbättrade resultat år 2016, får svenska elever mindre 

undervisningstid i lässtrategier än flertalet andra länder som deltar i studien (Skolverket, 
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2017b). I och med detta har vikten av lässtrategier betonas ytterligare, för att fortsätta följa den 

positiva utvecklingen. Resultatuppgången år 2016 är synlig i de flesta elevgrupper såsom hos 

pojkar, flickor, elever med olika socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund. 

Skolverket (2017b) förklarar att det däremot är av intresse att fortsätta undersöka vad den 

negativa inställningen till läsning beror på.  

  

Skolverket (2017a) tydliggör att digital kompetens uppmärksammas allt mer i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, i fortsättningen kallad Lgr11. I samband 

med PIRLS-undersökningen år 2016 genomfördes för första gången också en ePIRLS-studie. 

Syftet med ePIRLS är att undersöka fjärdeklassares digitala läsförmåga. Detta för att studera 

hur elever kan söka, hitta och använda information i digitala texter. ePIRLS-undersökningen 

påminner om vanliga internetwebbsidor med igenkännande funktioner och där eleverna kan 

klicka sig vidare till andra sidor. Under testet får eleverna hjälp av en läraravatar i en ruta på 

skärmen (Skolverket, 2017a). I samma ruta finns också provfrågorna; flervalsfrågor och mer 

öppna frågor som kräver att eleverna skriver sina egna svar. Skolverket (2017a) förklarar: 

 

Utformningen innebär att varje elev bara svarar på en delmängd av samtliga uppgifter, 

vilket innebär att enskilda elevers resultat på provet inte bör jämföras. För att bli ett 

användbart mått på elevernas kunskaper i läsning räknas resultaten om till en särskild 

skala. ePIRLS är konstruerat så att poängskalan är densamma som i PIRLS och poängen 

på de olika studierna kan därmed jämföras (s.17). 

 

Svenska elever uppnår goda resultat på ePIRLS och erhåller liknande resultat som i PIRLS. Det 

som är intressant är att eleverna presterar något bättre när det kommer till digital läsning än 

läsning i pappersform (Skolverket, 2017a). Det framkommer att svenska elever har stor tillgång 

till digitala resurser på sin fritid och i skolan. Detta resulterar till att de också är vana att läsa 

digitala texter som erbjuds i dagens samhälle. ePIRLS redovisar även skillnader mellan flickor 

respektive pojkars resultat och att elevernas socioekonomiska bakgrund kan påverka deras 

resultat (Skolverket, 2017a) 

3.2 Läsförståelse 

Wolff (2017) framhåller att läsförståelse är en komplex företeelse och på så sätt svårdefinierad. 

Det är därför av stor vikt att hjälpa elever att förstå texter i skolans alla ämnen. Gough och 

Tunmer (1986) utformade en modell som kallas för Simple View of Reading som tydliggör 

grundläggande faktorer som påverkar läsningen. 

 

 
Figur 1. Figuren beskriver ekvationen av Simple View of reading, inspirerad av Gough & Tunmer 

(1986).  
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Ekvationen vill visa på att två faktorer, decoding (avkodning) och linguistic comprehension 

(språklig förståelse), bildar produkten reading (läsning). Produkten som beskrivs är läsning, 

med andra ord, läsförståelse. Läsare ska kunna koda av en text och samtidigt förstå den. 

Avkodning är en process som ständigt pågår när vi ska identifiera ord, som grundar sig i att 

tolka grafem och koppla dessa till motsvarande fonem, vilket kallas att ett barn har knäckt 

läskoden (Wolff, 2017). Grafem är tecken i form av siffror och bokstäver som symboliserar 

olika språkljud som kallas för fonem. Den andra faktorn, språklig förståelse, förklarade Gought 

och Tunmer (1986) som att människor kan läsa främmande ord utan att ha förståelse för det 

skrivna. Språklig förståelse behövs för att kunna sätta ord och meningar i rätt sammanhang och 

förstå dess betydelse. Det är, med andra ord, viktigt med ett rikt ordförråd. Westlund (2013) 

förklarar att “de barn som har ett stort muntligt ordförråd och sedan möter samma ord i skriven 

text, har redan utvecklat en förkunskap om ordens betydelse och i vilka sammanhang de ingår” 

(s.111). Om ord i en text är främmande blir förståelsen lidande. Forskare har kommit fram till 

att barn börjar utveckla sin språkliga förmåga redan i tidig ålder (Westlund, 2013). Syftet med 

The Simple View of Reading är att faktorerna är nödvändiga för att läsning ska uppstå. Det går 

inte förlita sig på att bara bemästra enbart en av faktorerna, det ses inte som tillräcklig kunskap 

(Gough & Tunmer, 1986). Det är därför ekvationen baseras på multiplikation, 1 x 0 = 0. 

Avkodning och språklig förståelse är beroende av varandra för att lära sig läsa. Det har även 

visat sig elever som har svårigheter med avkodning kan få problem med läsförståelsen, 

eftersom de kognitiva resurserna inte används i samma utsträckning till de processer som 

behövs för läsförståelsen. Skolverket (2016) definierar begreppet läsförmåga utifrån hur elever 

har utvecklat avkodningsförmåga och läsförståelseförmåga. 

  

Torgeson och Hudson (2006) har kommit från till att avkodning och flyt i läsningen är 

avgörande faktorer för läsförståelse. Läsflyt innebär att ordavkodningen är automatiserad och 

läsaren inte behöver tolka ord i en text. Torgeson och Hudson (2006) fortsätter förklara att 

grundläggande delar för läsflyt är precision för att kunna avkoda orden rätt, läshastighet och 

prosodi. För en nybörjarläsare krävs det stor ansträngning att ta sig igenom en text, vilket oftast 

resulterar i att eleven inte kommer ihåg vad som stod skrivet. När eleverna automatiskt kan 

avkoda ord, ökar läshastigheten. Prosodi handlar om att läsa uttrycksfullt med inlevelse, där 

fokus ligger på intonation, betoning och rytm (Wolff, 2017). Lärare ska sträva efter att eleverna 

ska utveckla en automatiserad läsning, vilket innebär att de använder sig av sin förmåga att läsa 

texter flytande och samtidigt fördjupa sig i att förstå innebörden. Wolff (2017) poängterar att 

det går att utveckla ett bättre läsflyt genom upprepad läsning, där eleverna läser samma text 

flera gånger. Det har visat sig att många elever finner glädje i att se sina framsteg, bära på en 

känsla av att vara en god läsare och har möjlighet att få direkt feedback från en vuxen. 
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3.3 Lässtrategier 

I Lgr11, står det under kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3, att  

 
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 

på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven 

viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i 

texterna och relatera detta till egna erfarenheter (Skolverket, 2018, s.283). 

 
Westlund (2013) redovisar tre forskningsbaserade modeller; Reciprok undervisning 

(Reciprocal Teaching, RT), Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies 

Instruction, TSI) och CORI (Concept-Oriented Reading Instruction). Den första modellen, 

Reciprok undervisning, är framtagen av forskarna Palincsar och Brown (1984) för att aktivt 

arbeta med läsförståelse. Forskarna valde att studera vilka strategier goda läsare använde sig av 

för att skapa förståelse i en text. De kom fram till fyra grundstrategier som visade sig ge positiv 

effekt på elevers läsning. Strategierna handlade om att förutspå, ställa frågor, reda ut 

otydligheter och sammanfatta en skriven text (Palincsar & Brown, 1984). I den här modellen 

är kooperativt lärande, interaktion och dialog centrala delar för att skapa mening och förståelse 

tillsammans. Läraren kan vid introduktion använda sig av tänka-högt-metoden för att vägleda, 

synliggöra och förklara strategierna för eleverna. Reciprok undervisning är uppbyggd på det 

sätt att lässtrategierna kan introduceras före eller under en lektion. Strategierna är inte bundna 

till en viss ordning och fokus behöver inte ligga på alla strategier samtidigt. Tanken är att 

eleverna allteftersom ska bli mer självständiga och diskutera vilka strategier som går att 

tillämpa när läshinder uppkommer i olika texter. Eleverna ska få möjlighet att fundera över sina 

egna tankeprocesser och mentala verktyg (Westlund, 2013). En väsentlig del i modellen är att 

läraren ska ge kontinuerlig feedback, utmana och finnas som stöd i elevernas process (Palinscar 

& Brown, 1984). Det har visat sig att Reciprok undervisning har gett positiv effekt på elevers 

läsförståelse under en kort och intensiv period (Westlund, 2013). 

 
Den andra modellen, Transaktionell strategiundervisning, är en vidareutveckling av Reciprok 

undervisningen och båda modellerna utgår från samma grundstrategier. Forskarna Pressley och 

Wharton–McDonald, ville med sina studier hitta en modell med syfte att förbättra 

undervisningen. Andreassen (2007) hävdar att undervisningen inte bara ska sträva efter rätt 

svar, läraren behöver uppmuntra eleverna att sätta ord på sin läsförståelse. Tanken är att 

strategierna ska prägla läsundervisningen under hela läsåret genom att gå på djupet och 

diskutera tillsammans olika tolkningar av texter. Modellen går att se som ett förhållningssätt i 

undervisningen. Westlund (2013) förklarar att “modellen kallas för transaktionell av Pressley 

och McDonald eftersom den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och 

elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten” (s.80). 

Westlund (2013) introducerade i Sverige begreppet ”läsfixarna” för att förklara lässtrategier, 

på ett mer elevvänligt sätt med hjälp av figurer, som bygger bland annat på Reciprok 
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undervisning och Transaktionell strategiundervisning (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 

2014).  

 

CORI är en forskningsmodell som kopplar läsförståelsestrategier med ämneskunskaper i främst 

naturvetenskapliga ämnen. Detta anses vara viktigt i samband med att det har visat sig att elever 

som får möjlighet att utveckla en förmåga att söka information i faktatexter kan förbättra sin 

läsförståelse (Guthrie, et al., 2004). Grundaren, John Guthrie, intresserade sig för läsning och 

motivation, vilket ledde till att han tillsammans med andra forskare började undersöka detta 

närmare. Modellen fokuserar på begreppsorienterad undervisning som ska lyfta elevers 

nyfikenhet genom att de själva får delta i praktiska aktiviteter och ställa frågor inom ett större 

ämnesområde (Guthrie, et al., 2004). Frågorna kan vara på låg respektive högnivå, vilket 

innebär att eleverna får träna sig i att finna svar direkt i en skriven text eller tolka det 

bakomliggande i en text som är mer utmanande och kräver större tankearbete (Westlund, 2013). 

Det kan krävas att eleverna använder sina tidigare kunskaper för att ta till sig den nya 

informationen. Elever får träna sig i informationssökning med hjälp av olika texter och får 

möjlighet att organisera kunskapen genom att visuellt visa upp exempelvis bilder eller 

tankekartor. Tanken är att modellen ska ge eleverna insikt i att läsning är en viktig del för öka 

deras nyfikenhet och kunskapssökande.  

 

Westlund (2013) poängterar att “oavsett vilka texter elever möter, måste de utveckla en 

förmåga att förstå vad de läser, att inte bara läsa texten utan att också tolka den” (s.41). Lärare 

måste därför vägleda sina elever och ge dem rätt redskap för att utveckla sin förståelse med 

hjälp av olika modeller. Det handlar inte om att ge mer tid till en läsuppgift; det handlar om att 

skapa ett gott klassrumsklimat där läraren kan avsätta tid för olika lässtrategier (Westlund, 

2013). För att undervisningen ska vara meningsfull är det av stor vikt att lärarna är noggrant 

förberedda och grundligt insatta i arbetssättet. Ett kollegialt lärande kan vara ett sätt att dela 

med sig av sina erfarenheter till varandra. Det finns ett värde i att samtala för att hitta lösningar 

på hur lärare kan göra eleverna mer aktiva och lyckas föra en givande diskussion runt 

strategianvändning. Sammanfattningsvis vill Westlund (2013) poängtera att ”utgångspunkten 

för de tre forskningsbaserade modellerna som visat sig ge väldokumenterad effekt på 

läsförståelse är att dialog och interaktion gynnar lärandet och att läraren har en viktig roll genom 

att förmedla direktundervisning i lässtrategier” (s.265). I det centrala innehållet i kursplanen i 

svenska står det att elever i årskurs 1–3 ska använda sig av “lässtrategier för att förstå och tolka 

texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2018, s.258). 

3.4 Läsning och inferenser  

Elwér (2017) framhåller att byggstenar för läsförståelse är avkodning, läsflyt och ordkunskap. 

Det är också viktigt med arbetsminne, att kunna göra inferenser och bibehålla koncentration 

under sin läsning. Inferenser handlar om slutledningsförmåga genom att förhålla sig till egna 

bakgrundskunskaper och tidigare textinformation. En god läsare kan, med hjälp av kultur, -

bakgrundskunskap och erfarenhet, skapa inre bilder som är av betydelse för läsförståelsen. I 

skolans värld talas det om att eleverna ska utveckla förmågor att kunna läsa på, mellan och 

bortom raderna i en text (Westlund, 2013). När en elev ska läsa på raderna handlar det om att 
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finna ett givet svar som står synligt i texten. Om en elev istället ska läsa mellan raderna är det 

viktigt att fundera och söka vad texten egentligen vill förmedla, med andra ord, den 

underliggande meningen i texten. Det går även att läsa bortom raderna som innebär att ta till 

sig en text och fundera över vad den har för betydelse för ens eget liv. Kulturrådet (2015) 

poängterar att det är viktigt att lärare och vuxna förebilder engagerar sig i sitt barns läsning 

genom samtal kring böcker och högläsning. Högläsning ökar inte enbart elevernas ordförråd 

och omvärldskunskap. I en dialogisk högläsning kan eleverna få hjälp att göra egna inferenser 

(Elwér, 2017). 

 

Westlund (2013) fortsätter genom att nämna att: 

 

När eleverna väl lärt sig sambandet mellan språkljud och bokstäver och hur ord 

sammanfogas till meningsbärande enheter, är det andra faktorer som påverkar den 

fortsatta läsförståelsen: arbetsminne, motivation, kunskap om omvärlden, kunskap om 

texter och övervakningar av den egna förståelsen m.m. (s.50).  

 

Om en läsare har bra arbetsminneskapacitet är det lättare att tolka och förstå en text. Enligt 

Westlund (2013) finns det elever som kan ha svårt att koncentrera och avkoda en text. Det är 

av stor vikt att elever får tillgång till texter som är anpassade efter deras ålder och som inte 

belastar arbetsminnet för mycket. Eleverna ska träna förmågan att fokusera på det 

nödvändigaste i texten och inte på detaljer. En annan viktig process är att kunna övervaka sin 

egen läsning och det gör elever genom att reflektera över texten och den egna förståelsen 

(Elwér, 2017). En läsare kan ha uppfattat en text på ett annat sätt än författaren hade som avsikt 

att förmedla. Det kan handla om att läsaren har läst slarvigt, behöver gå tillbaka i texten eller 

glömt att göra en viktig inferens i texten (Elwér, 2017). Elever tränar på att bli medvetna och 

självständiga läsare. 

3.5 Modell över faktorer som kan påverka läsförmågan  

Fredriksson och Taube (2012) redovisar en modell över faktorer som kan påverka elevers 

läsförmåga. Det är elev-, familje- och skolrelaterade faktorer samt språklig och kulturell 

bakgrund. 
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Figur 2. Tänkbara faktorer som kan påverka läsförmågan (s.56). Inspiration Fredriksson & Taube 

(2012). 

 

De konstaterar att eleven även kan påverkas av sin egen självskattning av sin läsförmåga och 

sina läsvanor. Det framgår att läsvanorna kan vara en faktor som påverkar och påverkas av 

läsförmågan (Fredriksson & Taube, 2012).   

3.6 Läslust 

Kulturrådet (2015) förklarar att större delen av befolkningen är införstådda med att läsning är 

något viktigt och betydelsefullt, även bland människor som medvetet väljer att avstå från att 

läsa och som saknar läslust. Kulturrådet (2015) definierar begreppet lustläsning som läsning 

som sker av egen vilja för nöjets eller tillfredsställelsens skull, vilket det också kommer att 

syfta till i denna studie. För att elever ska vilja läsa är det viktigt att texter berör och intresserar 

dem. Kulturrådet (2015) pekar vidare på att läsning vanligtvis uppstår på någon annans önskan 

men att läslust följs upp av eget intresse. Lustläsning är något som eleverna kan finna såväl på 

sin fritid som i undervisningssammanhang.  

 

Frank och Herrlin (2017) framhåller att läsförståelse inte bara baseras på avkodningsteknik och 

språkförståelse: det är även viktigt med motivation. Motivation är nära förknippad med 

begreppet läslust och handlar främst om mål och tilltro till sin egen förmåga. Det finns olika 
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synsätt på mål. Exempelvis kan man prata om prestationsorienterade eller kunskapsorienterade 

mål (Frank & Herrlin, 2017). Prestationsorienterade mål, yttre motivation, innebär att en elev 

bär på en vilja att läsa för andras skull. Det kan också handla om att elever drivs av belöning 

och förväntningar från omgivningen. Kunskapsorienterade mål, inre motivation, handlar om att 

läsaren drivs av nyfikenhet och egen vilja att läsa en text för att söka ny kunskap. Westerlund 

(2013) poängterar att lärare ska finnas till som stöd och sträva efter att elever ska uppleva inre 

motivation och läslust. Guthrie et al. (2004) framhåller att motivation och engagemang kan 

bidra till bättre läsförståelse genom att det finns en vilja att sätta sig in och bearbeta texter. 

Elever som har prestationsorienterade mål tenderar att få ut mindre av sin läsning eftersom de 

inte bär på en inre drivkraft.  

 

Hedemark (2011) hävdar att eleverna i hans intervjustudie har tre olika förhållningssätt till 

läsning; en lustfylld läsning, läsning som tvång och en instrumentell läsning. Eleverna som 

känner läsningen som lustfylld har goda läskunskaper och ser det som en avkopplande och 

frivillig aktivitet. Elever som kände läslust kunde bli uppslukade av böcker och relatera texter 

till sina egna liv. Det andra förhållningssättet, läsning som tvång, handlar om ett motstånd till 

läsning. Elever läser enbart i brist på annat och känslan är att läsningen är påtvingad. Hedemark 

(2011) framhåller att det kan finnas ett samband mellan bristande läskunskaper och det negativa 

synsättet på läsning. I den instrumentella läsningen finns en medvetenhet bakom viljan att läsa. 

Elever läser för att bemästra nya kunskaper, utveckla språk-och ordkunskap och bli goda läsare. 

Känslorna till läsningen är neutral och betraktas mer som nyttig.  

3.7 Bokomslag 

Det finns många faktorer som spelar in när det kommer till val av böcker; allt från hur de 

presenteras, var människor får syn på böcker men även tjockleken (Nordlinder, 2017). Det har 

visat sig att det finns en skillnad mellan vad vuxna och barn fängslas av när det kommer till 

böcker. Generellt studerar vuxna böcker genom att se till författaren, bokförlaget och titeln. De 

får även en känsla av bokens innehåll genom att studera baksidestexten. För många barn och 

ungdomar ger bokomslaget, bild och layout, ett första intryck och kan vara avgörande för att 

väcka ett läsintresse (Nordlinder, 2017). Ett bokomslag kan även ge uttryck för vilken genre 

boken ingår i och vilken målgrupp den är avsedd att passa för. Nordlinder (2017) hävdar att 

“ett missvisande omslag kan skrämma iväg presumtiva läsare, och ett alltför lockande kanske 

drar till sig fel målgrupp, som sedan blir besviken när själva läsningen inte lever upp till 

omslagets löften” (s.1). Forskaren förklarar att en synonym till ordet bokomslag är paratext(er), 

alltså sådant som finns runt om en text och som har betydelse utan att fördenskull ingå i själva 

texten (Nordlinder, 2011). Paratexten, i detta fall omslaget, kan vara till stor hjälp för att locka 

läsare och är väsentlig för de ska ge texten och innehållet en ärlig chans. Det kan också handla 

om omtyckta serier som ger människor en viss förväntning på en spännande fortsättning som 

skapar en vilja att läsa. I dagens samhälle går det även att möta paratexter i e-böcker och 

ljudböcker. Nordlinder (2017) förklarar att genom en muntlig presentation av en bok kan 

åhörarna mötas av en paratext genom hur personen använder rösten för att uppmana andra att 

läsa. I det första mötet med en bok, har titeln också stor vikt i hur människor uppfattar den. Det 

kan ge läsaren en liten glimt om bokens handling och i barnlitteratur använder många författare 
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personnamn i titlarna för att exempelvis signalera vem huvudpersonen är. Det har visat sig att 

utformningen av titeln som storlek, typsnitt, placering och kulör på bokstäverna också kan 

väcka känslor (Nordlinder, 2017). 

3.8 Läsande förebilder och läsmiljö 

Fredriksson och Taube (2012) hävdar att det kan finnas skillnader mellan barns hemförhållande 

och vilket språkbruk som vanligtvis förekommer. Barn som kommer från högre samhällsklasser 

har vanligtvis en bredare språklig bakgrund. I skolan är det mer vanligt att använda sig av ett 

språkbruk som är mer utvecklat i jämförelse med det som används i hemmet. I hemmet är 

språkbruket mer vardagligt, ett språk som alla kan tala och förstå. Det resulterar i att barn som 

endast har tillgång till ett begränsat språkbruk har mer att ta igen i skolan (Fredriksson & Taube, 

2012). Det finns stora socioekonomiska skillnader som har betydelse för barns ordförråd, vilket 

även det hör samman med en god läsförmåga och läsförståelse. I en av Fredriksson och Taubes 

(2012) studier framkommer det att resurser i form av böcker i hemmet kan ha betydelse för 

elevers läsintresse och prestationer. Genom att familjer har tillgång till böcker hemma, visar 

det på ekonomiska resurser som lagts på att förse barnen med böcker. Det uppvisar en positiv 

attityd till läsning i familjen, något som ses som viktigt och kan väcka ett läsintresse. Samtidigt 

kan barn och ungdomar som bär på ett tillräcklig stort läsintresse väga upp tillgången av böcker 

genom att låna hem böcker från olika bibliotek i samhället eller skolbibliotek (Fredriksson & 

Taube, 2012). 

 

I skola och hemmet kan det vara av stor vikt att tillgängliggöra och synliggöra texter på olika 

sätt för att stimulera intresset för läsning (Hedemark, 2011). Chambers (2011) poängterar att 

elever behöver tilltalande läsmiljöer för olika målgrupper eftersom det har visat sig ha betydelse 

för läsupplevelsen. Med en god läsmiljö kan eleven betrakta läsningen som betydelsefullt. 

Strommen och Mates (2014) framhåller också i sin undersökning på betydelsen av att ha 

tillgång till böcker och att människor i sin omgivning uppmuntrar barn att finna ett läsintresse. 

I deras intervjuer fick tonåringar berätta om personer som hade inspirerat dem till läsning. Det 

var allt från vårdnadshavare, syskon, kompisar till släktingar. I undersökningen framkom det 

att ovilliga läsare inte hade några läsande förebilder i sin omgivning även om de under sina 

första levnadsår fram till nio-årsåldern var intresserade av texter. Strommen och Mates (2014) 

kunde konstatera att läsintresset började avta när eleverna blev äldre och föräldrarna inte 

engagerade sig i sina barns fritidsläsning i samma utsträckning som tidigare. Det finns elever 

som saknar stöd att finna lämpliga böcker som stimulerar deras läsintresse.  

 

Kulturrådet (2015) förklarar att det är vanligt förekommande att människor tar efter varandra. 

Det kan handla om att se upp till människor som har ett visst beteende eller värderingar. Det är 

av stor vikt att elever får tidiga läsvanor och en positiv effekt kan vara bevittna sina föräldrar 

läsa (Kulturrådet, 2015). Om föräldrar ser läsning som en viktig del i sina liv har barnet någon 

att se upp till och tar förhoppningsvis efter dem. Det handlar om att visa ett läsintresse och dela 

med sig av sina egna tankar kring den lästa texten. Föräldrar skapar en nyfikenhet och 

inspiration till eleverna att själva se läsningen som något positivt. Elever kan även vara 

förebilder för varandra genom att ge boktips eller att de äldre får möjlighet att läsa högt för de 
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yngre. Utifrån resultatet i PIRLS-undersökningarna och tidigare forskning går det att konstatera 

att läsande förebilder har betydelse för elevers läsning (Skolverket, 2017b). Enligt Johansson 

och Hultgren (2017) är det “möjligt att barn och unga, som inte ser vuxna läsa längre texter, 

har svårt att förstå mening med att lägga tid och energi att utveckla en förmåga som de inte tror 

sig behöva” (s.1–2). Idag är det mycket annat som lockar och som kan kännas mer meningsfullt 

än läsning. Kulturrådet (2015) skriver att “så länge lust eller njutning uppfattas som läsningens 

primära mål kan det följaktligen bli svårt att argumentera för att avsätta tid till just läsning” 

(s.22). Det är därför viktigt att tänka på hur vuxna förmedlar och presenterar texter till unga 

läsare.  

 

Elever kan behöva stöd i sitt sökande för att finna intressanta böcker som känns relevant och är 

lagom utmanande för individen (Hultgren, 2017). Forskning har kommit fram till att det är 

vanligast att människor väljer böcker som de har blivit rekommenderade att läsa (Chambers, 

2011). Ewald (2007) är kritisk till fri läsning, eftersom många lärare tolkar det som en kravlös 

och privat sysselsättning. Enskild läsning kan i många fall öka elevers osäkerhet och ovilja att 

läsa, snarare än att det får en positiv effekt på deras läslust. Hon framhåller att “texter blir lästa 

men läsningen får inget liv i undervisningen (s.359). Alatalo (2011) påtalar att lärare, genom 

undervisning, kan påverka elevers lärande men att många inte har kunskap för att göra skillnad. 

Många lärare förespråkar tyst läsning efter att deras elever har knäckt läskoden, men utan att 

samtala om olika texter eller använda sig av läsförståelsestrategier. Alatalo (2011) förklarar att 

det är bättre att eleverna får möjlighet att utföra läsaktiviteter och ge tid till att diskutera texter 

för att få en språklig medvetenhet. 

3.9 Läsundervisning och digitalisering 

I dagens samhälle talas det om att klasstorlek, klassammansättning, lärare, undervisnings-

metoder och klassrumsklimatet är faktorer som kan ha betydelse för elevers läsutveckling. 

Fredriksson och Taube (2012) hänvisar till Skolverkets (2007) PIRLS-undersökning 2006 och 

förklarar att mindre klasser inte får bättre resultat på lästest. Orsakerna till detta kan bero på att 

spridningen i antal elever inte är så stor i Sverige. Majoriteten av klasserna i landet består av 

20–30 elever (Fredriksson & Taube, 2012). En annan förklaring kan vara att eleverna i mindre 

klasser är i behov av särskilt stöd eller bor i glesbygden. Det kan också finnas ett förhållande 

mellan elever som bor i glesbygden och deras socioekonomiska bakgrund. Familjer med lägre 

socioekonomisk bakgrund bosätter sig vanligtvis i större utsträckning i mindre samhällen, där 

det inte är lika eftertraktat att bo och där det oftast är billigare boenden (Fredriksson & Taube, 

2012). Det som visat sig vara till fördel med mindre klasstorlek, är att lärare kan avsätta mer 

tid till varje elev och faktiskt använder den fördelen. Fredriksson och Taube (2012) poängterar 

att om läraren inte tar tillvara på fördelarna med att arbeta med en mindre grupp, har inte antalet 

elever i klassrummet större betydelse eftersom läraren arbetar på samma sätt. Detta skulle 

resultera i att det inte blir några markanta skillnader när det kommer till elevprestationer. Frank 

(2009) hävdar att med en god lärarkompetens går det att främja ett tryggt och tillåtande 

klassrumsklimat.  
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Skolinspektionen (2012) har granskat 40 skolor med fokus på läsundervisning för årskurs 7–9. 

Det har visat sig vara stora skillnader när det kommer till läsundervisningens kvalitet mellan 

och inom olika skolor. Elever får i mindre utsträckning utmanande texter som kan bidra till 

bättre läsförmåga och är inte delaktiga när det kommer till planering av olika skolarbeten, vilket 

egentligen kan vara bidragande faktorer för att stärka elevers studiemotivation. Observationer 

i undersökningar har bekräftat att lärare inte ger elever tillräckligt med redskap för att skapa 

förståelse av texter som bearbetas. Elever har olika förutsättningar för sitt lärande 

(Skolinspektionen, 2012). Många elever får inte möjlighet att reflektera och jämföra texter. 

Lektioner kan vara strukturerade men sakna viktiga delar som syfte, mål, reflektion kring och 

utvärdering av undervisningen. Lärare utformar lästest för att kontrollera läsförståelsen, men 

följer inte upp resultaten som är av betydelse för att alla elever ska utvecklas och nå målen i 

skolan. Detta är oroväckande med tanke på att det står i Lgr11 att skolans verksamhet ska 

utvecklas mot de nationella målen och därför krävs det “att verksamheten ständigt prövas, 

resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas” (Skolverket, 

2018, s.9). Skolinspektionen (2012) framhåller att undervisning har betydelse för elevers läslust 

och resultat i samtliga ämnen i skolan. 

 

En teori gällande elevers minskade läslust är att de läser mer under skoldagen, vilket kan 

resultera i en minskad läslust på fritiden (Skolverket, 2017). Det kan även bero på att vi idag 

lever i ett digitaliserat samhälle, vilket innebär att människor delvis möter texter på ett annat 

sätt än tidigare (Liberg & Säljö, 2014). Många svenskar läser och skriver dagligen korta texter 

genom att kommunicera med varandra via nätet. Skolverket (2017) vill däremot 

uppmärksamma att människor i mindre utsträckning läser längre texter som skönlitteratur, 

faktaböcker eller berättelser. Johansson och Hultgren (2017) skriver: 

 

Eftersom människor idag inte möter längre texter i vardagen på samma sätt som tidigare 

är det möjligt för de flesta av oss att klara oss någorlunda väl utan att utveckla förmågan 

att läsa mer komplexa texter- men det gäller endast i vardagliga sammanhang (s.10).  

 

Digitaliseringen kan vara en bidragande faktor till att läsförmågan i Sverige har försämrats. 

Enligt Hedemark (2011) är det inte ett problem att läsvanor förändras över tid, men det är 

däremot oroväckande att elever saknar vissa läsfärdigheter som samhället förväntar sig att 

elever ska ha utvecklat. Vi kan se att skönlitterära böcker omsätts till exempelvis filmer, spel, 

serietidningar eller webbplatser. Johansson och Hultgren (2017) hävdar att digitala verktyg idag 

uppmanar oss att fördjupa vår kunskap och upplevelse genom att vi har en större tillgång till 

texter. Lärare bär däremot på ett stort ansvar gentemot sina elever. Schmidt (2013) förklarar att 

samhället idag använder digitala verktyg som kräver att människor ska utveckla förmåga att 

avkoda, förstå, kritiskt granska och analysera texter. Skolinspektionen (2012) märker i sin 

undersökning att ett flertal elever inte får möjlighet att läsa texter från digitala medier under 

skoltid. Skolan möter på så sätt inte den textvärld som eleverna tar del av på sin fritid. Forskning 

framhåller att om elever får tillgång till texter som är aktuella i dagens samhälle kan skolan 

stimulera elevers läslust (Skolinspektionen, 2012). Schmidt (2013) fortsätter att förklara att 

digitala medier kan vara mer identitetsskapande än läroböcker eller skönlitteratur som eleverna 

möter i skolan. Skolans undervisningssammanhang ska inte försöka efterlikna de texter som 



15 

 

digitala medier erbjuder. Schmidt (2013) uttrycker att “undersökningens resultat visar istället 

på vikten av att vidga, ge alternativ, utforska och samtala kring de texter, som barn personligen 

har investerat i, tillmäter betydelse och ser som viktiga i sina liv” (s.259). Detta är något som 

Fredriksson och Taube (2012) instämmer genom att kommentera: 

 

Barn kommer från olika hem och har därmed getts olika möjligheter att möta olika typer 

av kulturer och olika typer av läsning. En del barn har vuxit upp i hem där de fått 

möjlighet att möta texter i många olika sammanhang, medan andra barn vuxit upp i hem 

där deras enda kontakt med texter kanske har varit när de suttit ensamma framför datorn. 

Ska skolan enbart utgå från det som varje barn har med sig eller behöver kanske skolan 

också tillföra något? Vad som antagligen behövs är en balans mellan att låta elever ta 

med de texter, historier och sagor som de har fått hemma och att låta eleverna få nya 

erfarenheter av texter, historier och sagor. Om inte skolan försöker hitta denna balans 

finns ju också en risk att klyftan mellan elever ökar eftersom det som eleverna tagit med 

sig till skolan skiftar betydligt (s.202). 

 

Lärare måste uppmärksamma och göra eleverna medvetna om att det finns olika språkkoder 

som används vid olika textsammanhang och till olika mottagare (Westlund, 2013). Det är 

viktigt att elever får redskap för att kunna formulera texter på ett lämpligt sätt men också studera 

olika typer av texter. Digital text behöver inte utesluta traditionell läsning; snarare kan dessa 

komplettera varandra. Fredriksson och Taube (2012) poängterar att “på samma sätt som elever 

behöver läsa olika typer av texter för att utveckla sina lässtrategier behöver de också stöd i att 

utveckla sin läsning av digitala texter” (s.206). Westlund (2013) framhåller att motivation och 

ansträngning kan öka om elever får möjlighet att arbeta vid datorn mer än vid läsning i 

traditionella läroböcker.  

3.10 Skönlitteratur och genus 

Det har visat sig att det finns skillnader mellan pojkar och flickors läslust och läsvanor 

(Skolverket, 2017). Skolan är en viktig mötesplats för barn att kunna ta del av litteratur och 

utveckla sitt läsintresse. Kåreland (2005) skriver att “läsning är en kulturellt och socialt 

förankrad verksamhet, och inställningen till litteratur varierar i olika familjer och grupper i 

samhället. Barn socialiseras följaktligen in i skilda förhållningssätt till läsning av skönlitteratur, 

något som ofta även är genusrelaterat” (s.352). Läsning som sker i skolmiljö och på fritiden 

kan skilja sig åt. I klassrummet är det vanligt förekommande att elevers bokval påverkas av 

klasskamrater och lärare. Enligt Kåreland (2005) framgår det att många barn föredrar att 

huvudpersoner i böcker är av samma kön som de själva. Detta gäller framförallt pojkar. Det 

finns givetvis individuella skillnader men pojkar läser i större utsträckning mer facklitteratur, 

medan flickor i sin tur läser mest fiktionslitteratur. I studien visade det sig att fler pojkar tyckte 

om spännande och humoristiska böcker, medan flickorna hade ett större intresse att läsa böcker 

om kärlek och relationer. Detta resulterar i att elever i skolan utvecklar olika läskulturer. 

Kåreland (2015) betonar att många pojkar medvetet tar avstånd från att läsa skönlitteratur i 

klassrummet och på fritiden. Det finns pojkar som ser läsning som en kvinnlig syssla.  
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Brink (2005) har i sin undersökning följt en skolklass läsning, främst under deras tre första 

skolår och sedan gjort en återkoppling i årskurs 6. Studien visade att genus blir märkbart när 

det kommer till elevers val av böcker, samtidigt som det i högre ålder finns ett större intresse 

av att läsa texter som är mer könsöverskridande. Brink (2005) antyder att flickor i de yngre 

åldrarna läser mer könsöverskridande texter och en bidragande faktor kan vara att pojkflickor 

har varit mer accepterat av samhället än feminina pojkar. Det fanns även större tendenser bland 

flickorna att välja samma böcker som sina klasskompisar av samma kön. Forskning framhåller 

också att flickor i större utsträckning samtalar och diskuterar texter med närstående 

familjemedlemmar än vad pojkar gör (Kåreland, 2005). Detta är något som kan följa med elever 

högre upp i åldrarna.  

4 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie utgår från den sociokulturella teoribildningen 

samt läroplansteori. Den sociokulturella teoribildningen lyfter fram centrala begrepp för 

lärande, samtidigt som läroplansteorin hjälper till att undersöka formuleringar och upp-

fattningar vad som anses vara viktig kunskap att förmedla till eleverna. 

4.1 Sociokulturell teoribildning 

I inledningen till kursplanen för svenska står det i Lgr11 att “språk är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, 

uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket, 2018, s.257). 

På samma sätt resonerar Vygotskij (2001) och Säljö (2014) som båda betonar att språket är en 

central del i elevers lärande och utveckling. Den här undersökningen har därför sin 

utgångspunkt i sociokulturell teoribildning. 

  

Enligt Vygotskij (2001), grundaren av den sociokulturella teorin, så sker lärandet i interaktion 

med varandra och som senare vidareutvecklas på en individuell nivå. Han utgår från två centrala 

begrepp: mediering och appropriering. Mediering är redskap, språkliga och materiella, som 

hjälper människor att förstå och agera i sin omvärld. Ett språkligt redskap kan vara symbol och 

teckensystem som människor använder för att tänka och uttrycka sig. Säljö (2014) skriver att 

“genom språklig mediering blir vi delaktiga i en kulturs eller ett samhälles sätt att se på och 

förstå omvärlden” (s.302). Språket är en viktig del, eftersom det finns mellan och inom 

människor. De inre intellektuella processerna som att tänka, samtala och reflektera utgör ett 

verktyg för människor (Säljö, 2014). Det finns även materiella redskap, som människor 

praktiskt kan använda i sin vardag. Människor använder i regel många medierande redskap som 

är både språkliga och materiella, vilket Vygotskij benämner som kulturella redskap (Säljö, 

2014). Människor behöver kulturella redskap för att skapa större förståelse för sig själv och sin 

omgivning. I denna undersökning kommer kulturella redskap, såsom böcker, digitala hjälp-

medel och text i pappersform, vara i fokus för att kunna besvara frågeställningen om vad 

varierad läslust hos elever i årskurs 3 kan bero på. 
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Säljö (2014) skriver att människor kan appropriera, ta till sig kunskap, genom att lära sig 

använda kulturella redskap i olika sociala situationer. Vygotskij (2001) anser att när människor 

bemästrar en kunskap är de nära att behärska en ny. Han anser att alla individer har 

utvecklingspotential och myntar därför begreppet den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2014). Lärandet är en pågående process och alla har möjlighet att utvecklas genom erfarenheter. 

I teorin talas det om vikten att få vägledning och stöd från en kompetent kamrat eller lärare för 

att så småningom bemästra kunskap på egen hand. Säljö (2014) förklarar att en elev har 

förmåga att enskilt lösa uppgifter av en viss svårighetsgrad, men att med fysiskt eller 

intellektuellt stöd av en mer kompetent kamrat kan personen bredda sin förståelse och kunskap. 

I den proximala utvecklingszonen utmanas eleven att arbeta med uppgifter som ligger över 

elevens nuvarande kompetens för att appropriera ny kunskap. Vygotskij (2001) förklarar detta 

genom att skriva att “det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon kunna 

göra självständigt (s.333). Säljö (2014) poängterar att skolan har en viktig roll att förmedla 

vetenskapliga kunskaper som är nödvändiga i det samhälle vi lever i idag. Den här 

teoribildningen kommer att vara till användning i min undersökning, eftersom undervisning 

påverkas av interaktionen mellan klasskamrater och läraren i klassrummet. Samspelet har visat 

sig ha stor betydelse för elevers lärande och utveckling, vilket även tidigare forskning visat på. 

4.2 Läroplansteori 

Lundgren (2012) skriver att styrdokumenten är nödvändiga för att lärare ska få riktlinjer och 

formulerade mål för sin undervisning. Läroplansteori kan vara till hjälp för att behandla 

uppfattningar om vad som idag räknas till kunskap som är värd att förmedla och hur kunskap 

kan förstås (Lundgren, 2012). Med hjälp av språket skapas bilder hos människor om omvärlden 

och vad som anses vara betydelsefullt. Vår verklighetsuppfattning kan till stor del påverkas av 

maktförhållanden och den kultur vi lever i (Linde, 2012). Läroplansteorin synliggör lärostoff 

som har en inverkan på människors världsbild genom att undersöka hur läroplanen har 

formulerats. Det som är viktigt att tänka på är att när vissa saker innesluts i en kontext, utesluts 

något annat. Det är av stor vikt att studera ett visst innehåll från olika perspektiv och vad det 

innebär att tala, eller inte tala, om det. Linde (2012) förklarar att “den frihet som finns i ett tolka 

kunskapskraven och konkretisera vägarna för eleverna att uppfylla dem innebär också stora 

krav på lärare och skolledare att lokalt finna vägarna” (s.8). Läroplansteori kan påverka skola 

och utbildningen genom att skapa förståelse och visa på makten som styr över våra sinnen. 

Läroplaner representerar ett märkbart resultat av de val om vad som räknas som giltig kunskap 

under en viss tid. Nya läroplaner bygger på föregående texter och skapas genom att vidare-

utveckla de befintliga. 

 

Linde (2012) förklarar att beslut om stoffurval för undervisningen kan delas in i tre nivåer. Den 

första nivån handlar om formulering av läroplanen, med andra ord, bestämmelser om innehåll, 

mål och hur mycket tid som ska avsättas till varje ämne. Formulerade läroplaner grundar sig i 

uppfattningar och värderingar om vad som bör prägla innehållet och utformningen av dessa. 

Den andra nivån benämns som transformering av läroplanen, vilket betyder att den studeras 

och tolkas. Transformering kan innebära att läroplanens innehåll eller formuleringar behöver 

kompletteras eller revideras genom tillägg och fråndrag (Linde, 2012). Den sista nivån handlar 
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om att läraren bär på en viktig roll att realisera och verkställa läroplanens mål i praktiken, samt 

elevernas deltagande under lektionerna. 

5 Metod  

I följande avsnitt redogörs den valda undersökningsmetoden som anses vara mest lämplig för 

att uppnå undersökningens syfte, det vill säga vad som bidrar till läsning för flickor respektive 

pojkar. Vidare diskuteras vissa forskningsetiska överväganden som varit aktuella i samband 

med studien.                   

5.1 Datainsamlingsmetoder 

Inom framför allt samhällsvetenskaplig-humanistisk forskning talas det om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, som kan användas vid insamling av data vid en undersökning. Lindgren 

(2014) betonar att “det som utmärker kvalitativ data i jämförelse med kvantitativa är att de 

innehåller information i form av ord snarare än siffror” (s.30). Trost (2005) skriver att en 

riktlinje för att bestämma vilken metod som studien ska baseras på är att utgå från vad forskaren 

är intresserad av. Handlar det om att förstå enskilda människors tankar, resonemang och hur de 

reagerar i olika situationer kan en kvalitativ studie vara att föredra. De kvantitativa metoderna 

handlar mer om att förklara, göra mätningar med hjälp av statistik och analysera relationer 

mellan variabler (Hjerm & Lindgren, 2014b) Det är däremot av stor vikt att förstå att siffror 

och text ger oss information som kan analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Hjerm och 

Lindgren (2014b) framhåller att en text inte enbart kan analyseras kvalitativt och siffror inte 

endast kvantitativt. Forskare kan få ut mycket genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Eleverna som ingår i denna undersökning, går i årskurs 3 och har en varierad läs-och 

skrivförmåga. Därför sågs inte enkäter som det mest optimala metodvalet för denna studie. 

5.2 Intervjumetod 

Nilsson (2014) förklarar att “kvalitativa intervjuer ger intervjupersoner mycket utrymme att 

förklara sina tankar om forskningstemat och gör det möjligt för intervjuaren att tolka och finna 

djupa meningar i datamaterialet” (s.149). När det kommer till kvalitativa intervjuer är 

begreppen standardisering och strukturering väsentliga. Trost (2005) understryker att 

standardisering innebär att alla frågor är likadana för alla informanterna. Forskaren ska planera 

sitt arbete genom att formulera och ställa frågor i exakt samma ordningsföljd till alla 

informanter. Vid låg grad av standardisering har den som ställer frågorna en större 

variationsmöjlighet till hur intervjun ska gå tillväga vad gäller ordningsföljd, anpassning av 

språkbruk till målgruppen och användning av följdfrågor (Trost, 2005).  

 

Genom att göra en strukturerad intervju finns inte samma utrymme för informanterna att svara 

på något annat sätt än det som var tänkt. I ostrukturerade intervjuer får informanterna i studien 

tala fritt kring den aktuella frågeställningen, samtidigt som forskaren har i uppgift att styra 

samtalet för att erhålla tillräckligt med data. Nilsson (2014) nämner även att det finns 

halvstrukturerade intervjuer som skapar möjlighet att använda samma frågor till alla 
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informanter för att leda intervjun i rätt riktning. Det underlättar även vid analysen och 

jämförelsen mellan svaren i intervjuerna. Här har halvstrukturerade intervjuer använts eftersom 

det skapar både flexibilitet och kontroll i samtalet med eleverna. En annan fördel med 

halvstrukturerade intervjuer är att det är lättare att hålla tidsramarna, vilket skapar utrymme för 

att hinna med fler intervjuer. Denna metod kan ge frågeställaren möjlighet att ställa följdfrågor 

och informanterna kan på så sätt utveckla sina tankar. Intentionen är att i så stor utsträckning 

som möjligt efterlikna ett naturligt samtal med eleverna. 

 

Undersökningen kommer att baseras på kvalitativa intervjuer (se bilaga 2). Resultaten av dessa 

kommer sedan jämföras med elevers resultat på ett läsförståelsetest. Läsförståelsetestet, LäSt, 

består av 17 korta textstycken och har 80 frågor som ska besvaras i ett test- och svarsformulär 

(Elwér, Fridolfsson, Samuelsson och Wiklund, 2016). Testet vänder sig till elever i årskurs 2–

6. Testresultatet visas i form av olika staninevärden, som är en niogradig skala som används 

för att visa hur enskilda individers poäng står procentuellt i förhållande till en viss population 

(Elwér et al., 2016). Med hjälp av läsförståelsetestet och ett fåtal programvaror kommer data 

samlas in genom statistiska mätningar, som sedan ska presenteras i form av tabeller och figurer, 

detta för att kunna tydliggöra samt jämföra resultaten på LäSt-testet, vilket är relevant för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Denna studie anses inte vara en kvantitativ 

undersökning, eftersom informanternas resultat på läsförståelsetestet var insamlad och 

färdigställd i stapeldiagram sedan tidigare. I studien definieras läslust i enlighet med tidigare 

forskning som den egna viljan att läsa och det egna läsintresset. 

5.3 Genomförande och urval 

Undersökningen kommer att genomföras i en klass i årskurs 3, med sammanlagt 17 elever, på 

en F–3 skola i Norrbotten. I studien kommer populationen bestå av enbart 16 elever, detta 

beslutat i samråd med klassläraren. Enligt Trost (2005) är det en fördel om det redan finns ett 

uppbyggt förtroende mellan den som intervjuar och informanterna. Med detta i beaktande 

valdes informanter där intervjuaren var känd sedan tidigare. För att ta reda på vad som påverkar 

elevers läslust och läsförståelse används enskilda intervjuer. Det kommer att göras ett 

strategiskt urval bland populationen, vilket innebär att intervjun kommer få en variation i svaren 

från informanterna (Trost, 2005). Underökningen kommer utgå från två olika variabler, kön 

och resultatet på LäSt-testet, som är lätta att iaktta. För att göra materialet från intervjuerna 

hanterbart kommer urvalet bestå av 8 elever, fyra pojkar och fyra flickor. Resultatet på 

läsförståelsetestet, LäSt, är uppdelade i två kategorier för vardera kön. I intervjun kommer fyra 

elever plockas ut med höga respektive låga poäng på testet. I resultatdelen presenteras eleverna 

som låg- och högpresterande, vilket endast hänvisar till LäSt-läsförståelsetest. Läslusten 

baseras i studien inte enbart på skönlitterära böcker, utan texter över lag. 
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Tabell 1. Tabell beskriver det strategiska urvalet i studien, som inspirerats av Trots (2005). 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) framhåller att viktiga förutsättningar för att en 

intervju ska kännas meningsfull är att hitta en passande miljö ostört från åhörare, för att skapa 

trygghet hos eleverna. Kvale och Brinkmann (2014) anser att intervjuaren ska sträva efter att 

hitta en naturlig miljö för informanterna. Intervjuerna planeras därför att genomföras i ett 

grupprum i nära anslutning till klassrummet för att informanterna ska känna sig mer bekväma 

i situationen. Dokumentationen kommer att ske genom ljudinspelning för att sedan transkribera 

materialet. Tanken är att eleverna ska vara i fokus. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 

ser det som en fördel att spela in ett samtal, eftersom det minskar risken för att gå miste om 

värdefull information.  

 

I inledningen av intervjun kommer syftet med studien, upplägget och tidsramen att presenteras. 

Intervjuerna kommer att pågå i ungefär 15–20 min. Till en början kommer det ställas 

övergripande frågor som eleverna kan relatera till. För att kunna följa med elevernas tankar är 

det av stor vikt att vara väl förberedd på hur frågorna är formulerade och se till att tidpunkten 

lämpar sig (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). Det som är viktigt att ha i åtanke när 

det kommer till att intervjua barn är att ställa en fråga åt gången och försöka att undvika ledande 

frågor för att resultatet inte ska bli missvisande (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är viktigt att 

ge eleverna tid att fundera, uttrycka och formulera sina svar på intervjufrågorna. Kvale och 

Brinkmann (2014) föreslår att man skall ställa intervjufrågor som uppmuntrar eleverna till att 

berätta mer utförligt så att svaren blir mer kompletta. 

5.4 Bortfall 

Ett medvetet bortval har genomförts i samråd med klassläraren, eftersom personen inte 

uppfyller studiens kriterier. Eleven har inte genomfört LäSt-läsförståelsetestet och kan därför 

inte medverka i studien, detta för att inte riskera ett missvisande resultat som inte svarar på 

studiens syfte. Det här medför att antalet pojkar i populationen minskar. I övrigt har inget 

bortfall förekommit. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Det finns forskningsetiska kodexar, samlingar av regler, för hur forskare bör hantera data och 

agera gentemot sina informanter (Vetenskapsrådet, 2017). Kodexarna finns till hjälp före, under 

och efter genomförandet av en studie för att handla etiskt riktigt. Före genomförandet var det 

av stor vikt att informera informanter och vårdnadshavare om studiens syfte, upplägg och vilka 

som kommer att få tillgång till resultatet (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt etikprövningslagen 

ska barn under 15 år ha vårdnadshavares samtycke för att delta i undersökningar. För att 
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informera vårdnadshavare om studien skickads ett samtyckesbrev hem i pappersform (se bilaga 

1). Det var också väsentligt att göra informanterna medvetna om studies syfte och informera 

om undersökningen, eftersom intervjuerna inte får genomföras om barnen själva inte är villiga 

att delta. Informationen till informanterna var därför åldersanpassad. Uppgifterna som samlades 

in användes enbart till studien och det var frivilligt att delta. 
 

I samtyckesbrevet framgick det tydligt att ett ljudinspelningsprogram skulle användas i 

samband med intervjuerna. Intervjuerna ska raderas efter transkriberingen och fram till dess 

har de varit i skribentens ägo, oåtkomlig för obehöriga. Det var av stor vikt att informera 

deltagarna i studien om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

undersökningens gång utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 2017). Individskyddskravet 

understryker att informanterna inte ska kränkas eller ta skada av studien. Det är viktigt att vara 

medveten om att inte ge en alltför detaljerad data över populationen eller enskilda individer 

med igenkännande särdrag. Till undersökningen behövdes även godkännande till att ta del av 

elevernas resultat av Läst-läsförståelsetest, vilket också nämns i samtyckesbrevet. 

Vetenskapsrådet (2017) hävdar att etikprövningslagen är till för att skydda och respektera 

informanters människovärde vid olika studier. Konfidentialitetskravet innebär att 

informanterna i studien inte ska kunna identifieras och spridas till obehöriga, vilket tog i 

beaktande genom att avidentifiera namn på informanter, skola och kommun. 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Fredriksson och Taube (2012) framhåller begreppet validitet om den aktuella studien 

undersöker det den är avsedd att undersöka. En undersökning som har god validitet har ett 

bestämt syfte och en tydlig bild för hur informationen skall användas. Kylén (2004) förklarar 

att ett sätt att öka validiteten kan vara att använda sig av en lösare struktur. Om en forskare 

använder sig av en tydligare struktur ökar sannolikheten att istället få högre reliabilitet.  

 

Ericsson och Gustafsson (2014) förklarar begreppet reliabilitet som tillförlitlighet och säkerhet 

i en mätning. Det handlar, med andra ord, om användbarhet och relevans. Tanken är inte att en 

undersökning ska mäta alla kunskaper och därför måste forskare begränsa sin studie genom att 

fokusera på vad syftet med undersökningen är, för att inte sväva utanför ämnet (Kylén, 2004). 

Intervjufrågor ska vara relevanta inom det valda området. Kvale och Brickmann (2010) skriver 

att reliabilitet “behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare. Det handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att 

förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika 

intervjuare” (s.263). Det kan ha att göra med intervju- och provsituationen eller elevernas 

mående vid undersökningen. Ericsson och Gustafsson (2014) förklarar att reliabilitet syftar på 

att resultatet redogörs för på ett så korrekt sätt som möjligt och eftersträvar att utesluta mätfel.  
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5.7 Fenomenografisk analysmetod 

Det är fullt möjligt att använda sig av olika analysmetoder när det kommer till att bearbeta 

intervjuer, men valet har här till slut fallit på att utgå från en fenomenografisk analysmetod som 

riktar sig mot att studera enskilda individers uppfattningar av olika fenomen (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Det centrala för intervjuaren är hur fenomen uppfattas genom exempelvis 

upplevelser, erfarenheter och tolkningar. Det är viktigt att vara medveten om att det finns 

skillnader och likheter vad gäller hur ett fenomen kan uppfattas av enskilda individer (Dahlgren 

& Johansson, 2009). Syftet med denna studie är att analysera elevernas uppfattningar om 

läsning samt kring fenomenet läslust och därför anses det relevant att använda sig av Dahlgren 

och Johanssons (2009) fenomenografiska analysmetod för att komma fram till ett resultat, 

vilket inom fenomenografin kallas för utfallsrum. Dahlgren och Johanssons (2009) 

analysmetod består av sju steg: 

 

1. Att bekanta sig med materialet. 

2. Kondensation 

3. Jämförelse 

4. Gruppering 

5. Artikulera kategorierna 

6. Namnge kategorierna  

7. Kontrastiv fas 

 

I det första steget är syftet att få ett helhetsintryck av studien genom att med öppenhet ta del av 

de utskrivna intervjuerna. Intervjuerna ska vara transkriberade, så att materialet blir mer 

lättillgängligt och kan läsas ett flertal gånger. Det handlar om att försöka sätta sig in i 

informanternas uppfattningar och tolkningar av fenomenet. Under det första steget är det även 

av stor vikt att föra anteckningar på sidan om. I det andra steget startar analysprocessen genom 

att undersöka likheter och skillnader i olika svar. Dahlgren och Johansson (2009) förklarar att 

det är viktigt att få en överblick och ger förslag på att klippa ut stycken från intervjuerna för att 

fysiskt gruppera texterna. I det tredje steget är forskarens uppgift är att se likheter och skillnader 

inom materialet. Genom att se till helheten går det sedan att uppmärksamma enskilda delar. Det 

handlar om att formulera uppfattningar och försöka skapa förståelse för det underförstådda i 

intervjupersonernas resonemang. Dahlgren och Johansson (2009) uttrycker att 

“fenomenografins primära mål är att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar, 

och för att göra detta bör forskaren också leta efter likheter” (s.129). Steg fyra handlar om att 

gruppera passager och stycken i högar som ska representera likheter och skillnader, för att sedan 

relatera dessa till varandra. I nästkommande steg ska kategorierna artikuleras, med andra ord, 

koncentrera sig på likheterna. Det handlar om att besluta om hur stor variation det behövs inom 

en viss kategori och dra en gräns för olika uppfattningar. I det sjätte steget ska forskaren namnge 

kategorierna genom att studera vad de egentligen handlar om. Benämningen bör vara relativt 

kortfattad. I det sista steget, kontrastiv fas, ska forskaren noga studera alla passager och stycken, 

för att se det passar in i fler än en kategori. Tanken är att en kategori ska vara komplett, vilket 

kan resultera i att vissa kategorier slås samman. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av den genomförda undersökningen. Inledningsvis 

presenteras de hög- och lågpresterande elevernas resultat på LäSt-läsförståelsetest, detta för att 

besvara studiens första frågeställning om hur läsförståelsen ser ut för pojkar respektive flickor 

i årskurs 3 samt för att skapa en tydligare bild av informanterna. Intervjuerna är sedan till hjälp 

för att besvara den andra frågeställningen, nämligen hur läslusten ser ut för pojkar respektive 

flickor. Det är alltid flickorna som presenteras först i bokstavsordning baserat på deras resultat 

på läsförståelsetestet. Sedan följer samma ordning för pojkarna. 

6.1 Resultat av LäSt-läsförståelsetest 

Här nedan presenteras resultatet på förståelsetestet LäSt i form av ett stapeldiagram, figur 3, 

för informanterna som deltog i undersökningen. De gröna staplarna tydliggör antalet rätt svar 

på testet. Maximalt kan man få 80 rätt. Det går också att utläsa antalet fel genom att studera de 

röda staplarna. Staninevärdet, som tidigare redovisat i metoddelen, visar på hur enskilda 

individers poäng står procentuellt i förhållande till en viss population. De grå staplarna 

motsvarar elevernas staninevärde. Detta tydliggörs genom att värde 1 symboliserar den lägsta 

poängen och 9 den högsta.  

                                                             

 
Figur 3. Figuren beskriver resultatet av läsförståelsetestet “LäSt”. 

 

Eleverna är uppdelade som låg- och högpresterande elever och är grupperade efter kön. Elev 

A, B, C och D representerar flickorna i testet. Elev E, F, G och H är pojkar. Testet genomfördes 
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i 13 november 2018 och resultatet visar att tre elever, två flickor och en pojke, inte uppfyller 

medelstaninet för årskurs 3. Elev G befinner sig på stanine 4, vilket innebär det lägsta 

godtagbara värdet för årskursen. Informanterna i studien befinner sig mellan staninevärde 2–8, 

vilket innebär att det finns elever som presterar i överkant på läsförståelsetestet.  

 

 
Tabell 1. Tabellen beskriver urvalet av informanterna för att förtydliga resultatet. Den har tidigare 

presenterats under rubriken “Genomförande”.  

 

Medelstaninet på testet är 4–6 i årskurs 3 och för att eleverna ska befinna sig där bör de uppnå 

23–44 rätt på LäSt-läsförståelsetestet. Detta går att studera närmare i tabell 2. 

 

 
Tabell 2. Tabellen beskriver hur många poäng ett stanine motsvarar i årskurs 3. Siffrorna är hämtade 

från Elwér et al. (2016). 

 

Genom att studera tabell 3 nedan, går det jämföra flickornas respektive pojkarnas resultat på 

läsförståelsetestet. Det framgår att det är de två högpresterande flickorna som uppnått högsta 

staninevärderna av informanterna samt besvarat flest frågor. Det är också en större skillnad 

mellan låg- och högpresterande flickors resultat än hos pojkarna i studien. Det framkommer 

också att de två lågpresterande pojkarna fått ett bättre resultat än motsvarande flickor. Elev C 

och G har besvarat lika många frågor. Däremot finns en skillnad när det kommer till antalet rätt 

och fel. Ett liknande resultat kan iakttas mellan elev D och H, där den förstnämnda har besvarat 

en fråga mer än den andra. Det går tydligt se att poängen har större betydelse än antalet 

besvarade frågor för staninevärdet.  
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Tabell 3. Tabellen beskriver hur många frågor informanterna besvarade under läsförståelsetestet. 

Testet genomfördes under 35 minuter. 

6.1.1 Läsning kan medföra stress av att vilja prestera 

Alla flickor svarar1 att de tycker att det är lättare att läsa en text själv i skolan än i par. Elev A 

upplever att det kan vara jobbigt att läsa i par eftersom vissa tar längre tid på sig att läsa. Hon 

förklarar att hon brukar vänta på sina kamrater för att de inte ska känna sig pressade och kan 

hjälpa till med vissa ord. Elev B anser att hon måste tänka mer i grupp och bär ett större ansvar 

att hänga med var de andra befinner sig i texten. Fördelen med att läsa själv är att hon kan gå 

tillbaka i texten. Skillnaden mellan elev A och B är deras syn på att besvara frågor. Elev A 

förklarar att det är svårare att besvara frågor till en text eftersom hon måste läsa mer noggrant. 

Om hon slarvar med läsningen är det större risk att hon svarar fel på frågor eller missuppfattar 

texten. Elev A är tydlig med att förklara att hon helst besvarar frågor själv, eftersom hon tycker 

det är jobbigt att komma överens med andra om ett gemensamt svar. Elev B beskriver det som 

att hon får stöd i sin läsning när hon besvarar frågor. Hon läser mer sakta och noggrant, vilket 

gör det lättare för henne att följa med i texten. De högpresterande flickorna förklarar att de, 

trots sina åsikter, skulle välja en text med medföljande frågor.   

 

Elev C berättar att hon får bäst läsro och förstår en text bättre om hon får läsa den själv. Hon 

uttrycker att det är jobbigt att läsa högt eftersom hon kan fastna på vissa ord, vilket leder till att 

det uppstår en obekväm tystnad. Elev C önskar att hennes hjärna kunde arbeta snabbare, så att 

läsningen skulle flyta på bättre. När klassen läser tillsammans känns det bättre i jämförelse med 

hur hon upplevde läsningen i årskurs 1 och 2, då hon var tvungen att ljuda orden. Elev D 

beskriver att när hon läser högt uppstår det oftast något fel i läsningen, vilket hon inte märker i 

samma utsträckning som när hon läser tyst och är mer koncentrerad. När hon läser i par 

upplever hon att det finns kamrater som läser alldeles för snabbt, vilket leder till att hon har 

                                                
 
1 I de följande intervjusvaren redovisas frågor om läsförståelse. Samtliga intervjuer har genomförts 18 mars 

2019 och är således ett resultat av personlig kommunikation. 
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svårt att hinna med och måste fråga var de befinner sig i texten. De lågpresterande flickorna är 

eniga om att det kan vara svårt att besvara läsförståelsetest och vill hellre läsa en text utan 

medföljande frågor. Båda eleverna förklarar att de ibland kan behöva återgå till texten för att 

skapa större förståelse. Elev D berättar att hon kan bli stressad när klasskamrater säger att de 

är färdiga med ett läsförståelsetest. 

 

Till skillnad från flickorna ser tre av pojkarna många fördelar med att läsa en text i par eller 

grupp. Elev E hävdar att det är viktigt att klasskamraten ska vara en god läsare för att han hellre 

ska läsa i par. Han berättar att det kan ta för lång tid för klasskamraterna att läsa, vilket resulterar 

i att han inte förstår vad de läser om de inte är på samma läsnivå. Nackdelen med att läsa tyst 

är att han inte vågar störa sina klasskamrater om han behöver hjälp att förstå ett svårt ord. Han 

beskriver även rädslan att svara fel på läsförståelsefrågor eller inte vara lika snabb som någon 

med god läsförmåga. Elev E läser, med andra ord, hellre en text utan att behöva besvara frågor 

för att minska stressen. Elev F är den enda pojken som tyckte att det var lättare att förstå en text 

om han fick läsa den själv. Han kan på så sätt skapa sin egen inlevelse och läsa snabbare än vad 

han gör när han läser högt. Elev F besvarar gärna frågor eftersom han har en vilja att utveckla 

sin läsförståelse och läsning. Det som alla högpresterande elever har gemensamt är att de lätt 

tappar bort sig eller inte förstår texten lika bra när de läser i grupp.  

 

De lågpresterande pojkarna, elev G och H, berättar att fördelen med att läsa själv är att de kan 

fokusera mer på texten. Fördelarna med att läsa tillsammans är att de lågpresterande pojkarna 

förstår en text bättre och alltid har någon att fråga. Elev G vet inte om han tycker är lättare eller 

svårare att läsa en text med medföljande frågor. Han förklarar att det beror på längden på 

texterna till frågorna. Om texterna är korta väljer elev G hellre att besvara frågor, än om texterna 

är längre eftersom det då kräver större förmåga att komma ihåg innehållet. Elev H uttrycker att 

det är svårare att läsa själv men att frågor kan vara ett stöd och underlätta förståelsen för texten. 

När han inte besvarar frågor behöver han inte läsa lika noggrant och inte befästa innehållet i 

huvudet på samma sätt. Elev H beskriver att när han läser en action eller mysteriebok kan den 

vara så pass spännande i mitten att det inte går att slita sig från den. Han berättar att det är 

mindre roligt att läsa böcker som innehåller svåra ord, men är duktig på att fråga sin klasslärare 

eller klasskamrat om hjälp. Elev H påstår att det är svårare att be om hjälp hemma eftersom 

familjen inte använder komplicerade ord.  

 

Samtliga elever, både flickor och pojkar, upplever att det är svårt och jobbigt att återberätta 

texter. Majoriteten av eleverna beskriver att de inte alltid kommer på vad de ska berätta. Elev 

A beskriver att det finns en osäkerhet på vilket sätt hon ska återberätta en text. Elev B är den 

enda eleven som berättar att det känns bra att återberätta en text, samtidigt som hon förklarar 

att det är svårare när det är en bok som innehåller mycket fakta och som är mer detaljerad. Till 

skillnad från övriga informanter uppskattar elev B att hon får tänka efter vad det är hon har läst. 

Elev C uttrycker att “ibland är det som att jag inte kommer ihåg vad texten handlar om, fast jag 

kommer ihåg”. Elev D berättar att det inte är så vanligt att hon återberättar texter i skolan. Elev 

E förklarar att han gärna vill berätta mer detaljer men får inte med allt. Elev F upplever att det 

kan kännas svårt att återberätta en text, samtidigt som det kan vara skönt att prata med hans 

mamma eller pappa om han har läst en läskig bok. Elev G beskriver att återberätta texter ”känns 
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samma sak som när jag ska läsa, mittemellan”. Elev H berättar att föräldrarna brukar ställa 

frågor kring en text efter varje kapitel som han läser. 

6.1.2 Hemmet och högläsningens betydelse för läsförståelsen 

Det framkommer i intervjuerna att alla flickorna har föräldrar som läst för dem under deras 

uppväxt. Det var däremot inte lika vanligt att deras föräldrar läser för dem idag. Elev A 

beskriver att det var mysigt med högläsning när hon och hennes lillasyster fick sitta på varsin 

sida om sin mamma med en gemensam bok, men att hon idag läser mest själv. Elev A uttrycker 

att högläsning är roligt, eftersom hon därigenom kan leva sig in i berättelsen på ett djupare sätt, 

i jämförelse med om hon läser en text själv. När hon läser själv går mer energi till att 

koncentrera sig på texten, än på själva handlingen. Elev B beskriver att föräldrarna kan läsa 

högt vid enstaka tillfällen. De högpresterande flickorna förklarar utförligare om känslan och 

värdet i att lyssna till högläsning. Elev C och D, läser idag själva men lyssnar ibland på 

ljudböcker på kvällarna. Flickorna, med lägst poäng på testet, uttrycker att högläsningen bidrar 

med större förståelse för texter i jämförelse med tyst läsning.  

 

Tre av pojkarna nämner att båda föräldrarna har läst högt under uppväxten. De högpresterande 

pojkarna förklarar att de förstår bättre under högläsning och värdesätter tryggheten i att det 

alltid finns någon till hands om det uppstår frågor kring en text. Om det inte finns någon som 

sitter bredvid, förklarar elev E att han bara fortsätter att läsa vidare. Elev F beskriver högläsning 

som en aktivitet där han har möjlighet att varva ner och lugna nerverna. Han berättar att 

föräldrarna fortfarande läser för honom eftersom han inte känner sig säker i sin läsning. Elev G 

förklarar att det är lättare att leva sig in i en berättelse vid högläsning och kan på så sätt skapa 

sig inre bilder. Han förklarar däremot att föräldrarna inte alls läser för honom längre. Elev H 

berättar att det endast var pappan i familjen som läste för honom under uppväxten i samband 

med läggning. Han förklarar att böckerna, som pappan läste, var lättlästa eftersom det fanns en 

önskan från föräldrarna att lägga honom i tid på kvällarna. Elev H berättar att han kommer ihåg 

mer av en bok om han får lyssna till den, i jämförelse med om han endast läser tyst för sig själv. 

Det framkommer, med andra ord, att pojkarna med lägsta poängen inte i samma utsträckning 

som de högpresterande pojkarna har någon som läser högt för dem idag.  

6.2 Läslust för flickor respektive pojkar i årskurs 3 

I det följande presenteras intervjuerna med fokus på läsning och läslust. Eleverna får besvara 

frågor om sina egna och familjens läsvanor. Frågorna berör läsning på skolan samt 

fritidsläsning. 

6.2.1 Läsande förebilder och tillgång till böcker 

Flickorna i intervjun2 förklarar att deras familjer läser på fritiden. Alla flickorna börjar med att 

berätta om syskon som läser mycket. De läser böcker för att öva på sin läsning eller för att 

                                                
 
2 I de följande intervjusvaren redovisas frågor om läslust. Samtliga intervjuer har genomförts 18 mars 2019 och 

är således ett resultat av personlig kommunikation. 
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studera till prov. Flickorna ger ett mindre självklart svar på vad föräldrarna läser, men det mest 

frekventa är att de läser den lokala tidningen, på telefonen eller lyssnar på ljudböcker. Elev A 

är en av tre högpresterande elever som nämner att mammorna är engagerade och 

rekommenderar böcker, även om hon till stor del brukar välja böcker själv. Elev A följer gärna 

med sin mamma till Stadsbiblioteket när de har tjejdag på stan. Det visade sig att mamman 

även lånar böcker till pappan i familjen. Elev A förklarar att hon oftast ställs inför svåra beslut 

när hennes mamma ber henne läsa en bok eller läxa. Det är vanligt att hennes mamma nämner 

läsningen i samband med något som eleven anser vara roligare för tillfället. Elev A uttrycker 

“jag vill inte göra henne ledsen, för jag vill inte säga att jag kan testa den senare. För jag vet att 

mamma alltid köper bra böcker åt mig”. Elev B berättar att hennes mamma föredrar att lyssna 

på ljudböcker medan pappan enbart läser för hennes småsyskon. Elev C förklarar att hon ibland 

har svårt att finna böcker men skiljer sig från mängden genom att berätta att hennes faster 

brukar ge tips på bra böcker. Elev B och C berättar i intervjuerna att de ibland samtalar med 

klasskamrater om bra böcker. Elev D berättar att hennes mamma inte läser medan pappan i 

familjen gärna lyssnar på ljudböcker.  

 

Alla flickor nämner att de brukar samtala med sina mammor om sitt omdöme på böcker de läst. 

Flickorna förklarar att det inte är lika vanligt att de diskuterar innehållet och handlingen på ett 

mer djupgående sätt. De högpresterande flickor berättar att de kan läsa självmant och inte 

behöver så mycket stöd från skola eller hemmet för att läsa mer. De nämner att det är bra med 

uppmuntran i form av påminnelse eller förslag av föräldrar att läsa böcker som en aktivitet. 

Elev C ger som förslag att få möjlighet att låna hem minst två böcker från biblioteket, vilket 

ökar chansen att hitta en bra bok. Elev D nämner att hon får belöning i form av pengar för varje 

sida hon läser. Elev D berättar att hennes mamma kan ställa frågor om vad boken handlar om, 

mest för att se om hon läst boken noggrant. Det framkommer att hon tidigare inte läst färdigt 

böcker och tjuvläst slutet för att komma undan läsningen. Idag förklarar elev D i stället att 

“desto mer böcker jag läser, desto mer spännande blir det att läsa mer böcker”. Hon tydliggör 

att det är roligare att läsa idag än när hon gick i förskoleklass och årskurs 1. Elev D berättar att 

familjen inte brukar tipsa om böcker men att bibliotekarierna kan hjälpa henne när hon är på 

biblioteket med skolan. Det ska däremot inte upplevas som att de måste läsa av någon särskild 

anledning. Det framgår att 6 av 8 informanter nämner att biblioteket är ett viktigt stöd när det 

handlar om att välja litteratur. Det är vanligast att eleverna går till biblioteket i samband med 

inplanerade besök av skolan.  

Skillnaden mellan de låg- och högpresterande pojkarna är att hemma hos dem med lägst poäng 

på testet är det mer vanligt att syskonen läser än föräldrarna. De lågpresterande pojkarna 

förklarar att deras syskon spelar mycket datorspel och läser på så sätt många uppdateringar till 

spelen. Pojkarna med högst poäng berättar att papporna läser mest på nätet eller för sina barn. 

Mammorna läser helst på mobiltelefonerna under dagtid, men kan även ta fram en skönlitterär 

bok på kvällarna. Elev E känner, samma som de högpresterande flickorna, att det enbart räcker 

med att föräldrar ger förslag på att läsa för att uppmuntra honom till att göra det mer. Han 

brukar återberätta bokens handling för sina föräldrar när han läst en bok jättesnabbt, vid 

läxläsning eller när han själv får läsa en bok som används hemma till högläsning. Elev E är den 

enda pojken som berättar att han kan rekommendera böcker till klasskamrater. Han och elev F 

brukar välja böcker själva samt att deras mammor brukar tipsa om böcker. Eleverna föklarar 

att deras mammor har bra smak och är till god hjälp när de behöver hitta en spännande bok. 
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Elev F, har en mamma som brukar åka in till Stadsbiblioteket för att låna böcker till honom 

efter jobbet. Han berättar också att det är viktigt att föräldrarna vet om vilka böcker han läser, 

så att de kan finna nya om det är någon som inte faller honom i smaken. Elev F förklarar att 

föräldrarna vid högläsning ska läsa med mer inlevelse för att han ska vilja läsa mer böcker. 

Eleven nämner också att han brukar samtala med sin mamma om vad han tycker om de böcker 

han har läst.  

Elev G nämner att föräldrar och skolan gärna ska respektera honom genom att vara mer tyst 

under läsningen och inte säga “den här boken måste du läsa nu och du får inte byta”, vilket 

resulterar i att han inte läser överhuvudtaget. Elev G berättar att han inte brukar samtala med 

någon närstående om böckers handling, medan elev H samtalar med båda föräldrarna. Elev H 

nämner att föräldrarna inte brukar säga åt honom att läsa så mycket böcker, samtidigt som han 

berättar att föräldrarna lovat honom en extra julklapp om han läste ut en bok. Det framgår att 

det är fler mammor än pappor som är involverade i barnens läsning och val av böcker, även om 

samtliga elever till stor del väljer böcker själv. De lågpresterande pojkarna är eniga i sina svar, 

de väljer böcker själva men är öppna för tips av kompisar på biblioteket. Elev G förklarar att 

han har fått många böcker i present, medan elev H berättar att biblioteket är det enda stället han 

hittar böcker på.  

Alla elever är eniga om att det är viktigt att kunna läsa. Flickorna förklarar att det är väsentligt 

att lära sig läsa för att förstå när det är rabatt på varor i affärer, om allergier eller när de utövar 

sport samt åker på cup. Elev C förklarar att det är viktigt att kunna läsa i årskurs 6, eftersom 

eleverna får betyg samt fler prov på läsförståelse. Pojkarna framhåller att det är viktigt att läsa 

för att få ett jobb, förstå böcker, varningar och veta hur mycket pengar som ska betalas. En 

pojke anser att han också behöver lära sig läsa för att förstå matematik bättre och till de 

nationella proven. 

6.2.2 Läsning i olika former, paratexter och bokgenrer 

Elev A läser gärna boken Gregs dagbok, djurböcker och om olika sjukdomar. Om hon är riktigt 

uttråkad läser hon Kalle Anka-tidningar. Elev A prenumererar på KP-tidningen (Kamratposten) 

men föredrar att läsa skönlitterära böcker framför serietidningar, eftersom det finns större 

variation av karaktärer och handling. Hon brukar också läsa på mjölkförpackningarna. Elev B 

nämner att hon har fått tips från sin mamma att börja lyssna på ljudböcker via Storytel. Hon 

lyssnade bland annat på Handbok för superhjältar och Svarta Madam. Elev B förklarar att 

Storytel har utformat en kategori, “9–12 år”, med rekommenderade böcker för målgruppen. 

Vid vissa enstaka tillfällen läser hon den lokala tidningen. Elev B berättar om sin favoritbok 

Supersommar som handlar om Oda, en flicka som blir tillsammans med Erik under ett 

sommarläger. Det går att konstatera att alla böcker som Elev B nämner i intervjun har kvinnliga 

huvudpersoner.  

 

Elev C och Elev D uppgav delvis samma böcker, såsom Skogens systrar och böcker som är 

skrivna av samma författare. Favoritböckerna är Genomgången och Fyr 137, skriven av Ingelin 

Angerborn, med kvinnliga huvudpersoner. Elev C nämner att hon tycker om djurböcker, 

samtidigt som elev D förklarar att hon inte uppskattar Rolf-böckerna eftersom de innehåller 

mycket skämt. Hon förklarar att böckerna handlar om samma person och att handlingen är 

enformig, samtidigt som hon vid ett annat tillfälle nämner att det är roligare att läsa om manliga 
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huvudpersoner eftersom böckerna blir mer spännande. De lågpresterande flickorna lyssnar 

också på ljudböcker men vill hellre läsa fysiska böcker. Fördelarna med att läsa en skönlitterär 

bok är att flickorna förstår handlingen bättre, kan läsa när det passar och det tar inte lika lång 

tid som att lyssna till en text. Elev D beskriver att framsidan berättar om en bok känns rolig, 

mystiskt eller spännande. Hon framhåller att det viktigt med en passande rubrik högst upp på 

bokomslagen och att böcker gärna får innehålla fler bilder. 

 

Elev E tycker om Bamse-tidningar och förklarar att det går att höra på titeln om en bok är bra. 

Han förklarar att det inte är lika roligt att läsa barnböcker. Elev E anser att han behöver mer 

utmaningar eftersom barnböcker går alltför snabbt att läsa ut. Elev F nämner Eva och Adam 

och Harry Potter som två av sina favoritböcker. Elev F förklarar vidare att det finns två 

huvudpersoner i boken, Eva och Adam, men också två bipersoner, Annika och Alexander. Han 

framhåller kompisarnas relationer i boken, men även att han helst läser om Adam och 

Alexander, det vill säga de manliga huvud- och bipersonerna. Elev F förklarar att föräldrarna 

läser varsin bok för honom och klargör att han tycker om att lyssna till Eva och Adam mer än 

Harry Potter-böckerna, eftersom hans mamma läser med bättre inlevelse än pappan i familjen. 

Han är en av två pojkar som läser e-böcker och lyssnar på ljudböcker via Storytel, där Sune-

böckerna är en självklar favorit. Elev F gillar inte faktaböcker eftersom det blir för mycket text 

och information att ta in. Det finns däremot en likhet mellan de högpresterande pojkarna och 

det är att båda förklarar att sorgliga böcker är bra.  

 

De lågpresterande pojkarna, elev G och H, har till en början svårt att svara på vilka specifika 

böcker de tycker om. Elev G nämner efter ett tag Kalle Skavank och Mystiska byrån med 

manliga huvudpersoner. Han nämner att barnböcker inte fängslar honom, för att de inte känns 

“jätteriktiga”. Elev G förklarar att barnböcker mest handlar om vänskap, något som inte 

intresserar honom lika mycket. Han förklarar att böcker kan se mer spännande och intressanta 

ut än vad den egentligen är, vilket medför att han lätt blir uttråkad när han läser dem. Elev H 

skiljer sig från mängden och förklarar att han gillar faktaböcker om exempelvis djur och 

rymden. Elev H har fått tips från en Youtube-reklam på datorn att börja lyssna på ljudböcker 

gratis. Han förklarar att han läser så pass mycket text på datorn när han spelar spel att det 

motsvarar 2–3 böcker varje dag. Elev H ser det som en fördel att läsa på datorn, eftersom han 

samtidigt lär sig mer engelska. Eleverna i studien uttrycker, i likhet med sina föräldrar, 

varierande läsvanor.  

6.2.3 Läsfrämjande miljö 

Alla informanter är eniga om att de helst sitter på mjuka och sköna platser när de ska läsa, 

såsom i soffor, fåtöljer eller sängar. Majoriteten av eleverna läser gärna själva på sina rum för 

att finna läsro och läser helst på kvällarna. En av de högpresterande flickorna framhåller att det 

är en helt annan upplevelse att läsa i en soffa, än på en vanlig stol. Elev A uppskattar läspauser 

i skolan och förklarar att det inte spelar någon roll om det är ljud i bakgrunden, eftersom hon 

oftast är så pass djupt inne i en berättelse att ljud inte stör hennes läsro. Elev B beskriver att 

hon läser i olika tempon, beroende på vad som står skrivet i texten. Det hon tycker är mer 

intressant, lägger hon mer tid på än om det endast står något allmänt. Elev B berättar att hon 
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gillar att läsa på kvällen, morgonen och på morgonfritids, vilket tyder på att mycket av hennes 

tid går till läsning. Elev C har slutat fritids och förklarar att hon numera helst läser på fritiden, 

eftersom hon upplever att hon har mer tid att läsa nu än tidigare. Näst intill alla elever föredrar 

att läsa på fritiden än i skolan, eftersom hemmet anses vara en lugnare och mysigare plats att 

läsa på. I hemmen finns det fler ställen att sitta på än i klassrummet. De lågpresterande flickorna 

förklarar att många elever sitter väldigt nära varandra i en soffa under tyst läsning. Elev D 

berättar att hon hellre sitter på sin egen plats i klassrummet än i soffan, för att öka avståndet 

mellan klasskamraterna.  
 

Elev E föredrar att läsa på kvällen och efter skolan, för att han inte har något att göra. Han ser 

också läsmiljön som ett problem i klassrummet. Det kan uppstå en del prat under läsningens 

gång, vilket stör hans läsro. Elev F nämner att det inte är helt ovanligt att han har musik igång 

när han läser en bok på fritiden. Han säger samtidigt att han hellre väljer att ha tyst omkring 

sig, eftersom han läser bättre då. Elev G berättar att han inte bryr sig om att det finns ljud i 

bakgrunden. Trots detta förklarar han att det finns mycket som distraherar honom från att läsa 

och vilja göra något annat. På skolan är det allt från kamrater som hämtar nya böcker till att 

någon läser högt. Samtidigt nämner elev G att fördelen med att läsa på skolan är utbudet av och 

tillgången på böcker. Elev G uttrycker att ”hemma finns det för mig två sorters dagar. En dag 

är då jag bara vill sitta och göra ingenting. det är då jag brukar läsa. En annan kan vara en 

jättepigg dag”. Elev G och H förklarar att deras storebröder också kan störa när de ska läsa. 

Elev H nämner att han föredrar att läsa när det inte är ljud i bakgrunden.  

6.2.4 Tekniken konkurrerar med läslusten 

I intervjun får eleverna besvara frågan om när de har svårt att känna läslust. Elev A förklarar 

att det finns fler böcker än TV-program och att böcker tar längre tid att läsa. Ett TV-program 

varar endast i någon dag medan en bok är mer långvarig. Elev A berättar att hon ser på textade 

program, även svensktalade, eftersom hon påstår att det är roligare att koncentrera sig på två 

saker samtidigt. De högpresterande flickorna nämner att det är svårt att känna läslust när texten 

är ointressant och i en mindre teckenstorlek. Elev A förklarar att skolans texter kan vara långa, 

vilket resulterar i att hon lätt glömmer bort handlingen. Elev B framhåller att det är svårare för 

henne att börja läsa om hon inte är på humör och att TV:n kan uppta så mycket tid att läxorna 

läggs åt sidan. 

 

Flickorna, med lägst poäng, förklarar att det är viktigt med spännande böcker för att läsningen 

ska upplevas som rolig. Elev C säger att det är svårare att känna läslust till en given läsläxa. 

Hon beskriver sin osäkerhet inför att läsa högt för någon eftersom hjärnan först måste komma 

på orden och sedan bildas, innan det kan komma ut ur munnen. Hon upplever det svårt vid 

högläsning att uttala orden rätt. Elev C fortsätter att förklara att hon gillar att läsa mer i hjärnan, 

tyst läsning, än att ljuda fram bokstäver. När hon läser själv bildas ord och bilder i hjärnan. 

Elev C föredrar att läsa texter med större teckenstorlek: “om det är för liten text, då är det som 

att bokstäverna glittrar”, vilket innebär att hon inte kan läsa ut orden lika snabbt. Elev D är inte 

lika övertygad i sin läsning, hon uttrycker att det är jobbigt att läsa när det är annat hon vill 

ägna sin tid åt. Elev D berättar att det är jobbigt att lägga undan mobilen när det är dags att läsa. 
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Hon brukar lägga mobilen på nattduksbordet för att kolla klockan och har egen TV i sovrummet 

som kan vara påslagen under läsningens gång. Hon vill gärna läsa när det är tyst omkring henne 

och väljer därför att sänka ljudet eller ta på hörselkåpor. Elev D fortsätter förklara att det är 

svårt att fokusera på texten och har svårt att undvika det tekniken erbjuder. Nu har hon hittat 

en bok som är spännande och ser fram emot tyst läsning för att veta fortsättningen. Tre flickor 

nämner i intervjun att tekniken konkurrerar med läsningen och att det är svårt att finna läslust 

om de är upptagna med något annat. Flickorna förklarar att det är jobbigt att läsa när TV:n är 

påslagen och mobiltelefonerna är i närheten.  

 

Elev E är ensam pojke som tydligt beskriver läsningen som lustfylld. Han berättar att han kan 

slappna av när han läser och om det är en bra bok kan han under natten fortsätta drömma om 

att han befinner sig i berättelsen. Elev E förklarar att det kan kännas tråkigt att läsa om han inte 

förstår bokens handling eller om boken inte motsvarar rätt läsnivå, vilket kan resultera i att han 

slutar att läsa. På frågan om pojkarna tycker om läsning, svarar de övriga “mittemellan” och 

“ibland”. Pojkarna berättar att de kan bli uttråkade av böcker om de inte är spännande eller inte 

handlar om mysterier. Det finns en märkbar skillnad mellan hur pojkar och flickor beskriver 

vad som påverkar läslusten. Det är endast elev F som har nämner surfplattan, TV:n och mobilen 

som ett hinder för läsningen. Han nämner också att det är svårt att ta fram boken i samband 

med att kompisar är på besök. Elev G talar om att det är svårt att finna läslust på helger eller 

tidigt på morgonen och när klassläraren brukar be eleverna att läsa tyst, känns det varken roligt 

eller tråkigt. Elev H har svårt att känna läslust när vissa ord är svåra att uttala och förstå. 

7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras först studiens metoder och tillvägagångssätt. Därefter följer en 

diskussion om hur redovisat resultat förhåller sig till studiens syfte, frågeställningar och tidigare 

forskning. Avslutningsvis kommer implikationer för yrkeslivet och förslag på fortsatt 

forskning 

7.1 Metoddiskussion 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer besvarades studiens syfte, om vad som bidrar till läsning för 

flickor respektive pojkar. Intervjuerna har gett en bild av elevernas läslust och därför ökar 

studiens validitet. Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket var till stor fördel i resultatdelen. 

De halvstrukturerade intervjuerna skapade högre validitet genom en tydlig struktur på upplägg 

och frågor. Halvstrukturerade intervjuer gjorde också det möjligt att ställa följdfrågor, vilket 

innebar att det gick att reda ut oklarheter genom att eleverna hade möjlighet att utveckla sina 

svar. Det som kan anses vara problematiskt med halvstrukturerade intervjuer är emellertid att 

det är svårt att upprepa studien, eftersom alla följdfrågor inte står nedskrivna. Detta har 

emellertid inte upplevts som ett problem. Med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden 

har det skapats ett helhetsintryck av intervjuerna. Genom att transkribera och skriva ut 

materialet har det blivit mer överskådligt och därför lättare att urskilja likheter och skillnader i 

informanternas svar. Materialet har under arbetets gång varit lättillgängligt för att föra 
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anteckningar och uppmärksamma informanternas uppfattningar om läsning samt läslust. 

Analysmetoden har också varit till stöd för att slå samman och kategorisera intervjusvaren.  

 

Ett alternativ hade varit att använda sig av strukturerade intervjuer, med bestämd ordningsföljd 

och formulering på frågor för alla informanterna. Nackdelen med en strukturerad intervju är att 

den inte bidrar till djupare samtal i samma utsträckning som en halvstrukturerad. På så sätt hade 

värdefull information gått förlorad och datainsamlingen blivit svårtolkad. I intervjuerna 

användes en ljudinspelningsapplikation för att få med allt som informanterna delade med sig 

av. Informanternas yttranden har behandlats konfidentiellt och alla ljudinspelningar har 

makulerats efter avslutad transkribering. Samtidigt poängterar Denscombe (2018) att det är 

nästintill omöjligt att granska forskningskvaliteten och upprepa undersökningar som har en 

social inramning. Tidpunkten för en undersökning kan påverka vad informanterna har att säga. 

Det är också svårt för andra forskare att generera identisk data och slutsatser, eftersom personer 

på olika sätt blir involverade vid insamling och analysdelen (Denscombe, 2018). Data har 

samlats in genom statistiska mätningar med hjälp av ett fåtal programvaror, som sedan 

presenteras i form av olika tabeller och figurer. Detta för att kunna tydliggöra samt jämföra 

resultaten på LäSt-testet. Urvalet var strategiskt för att generera variation vad gäller prestation 

och kön. Populationen bestod av färre pojkar än flickor i klassen, vilket gjorde att den 

urvalsgruppen inte blev lika stor. I studien var skillnaden mellan resultaten för hög- och 

lågpresterande pojkar inte lika stor som flickornas. 

 

Mätfel i denna studie kan bero på hur läsförståelsetestet är rättat och intervjufrågorna är ställda. 

I samband med undersökningen blev valet att utgå från LäSt-testet som är ett standardiserat 

testmaterial, baserat på forskning och vetenskaplig grund (Elwér et al., 2016), detta för att 

säkerställa att testet är tillförlitligt i studien. För att stärka studiens reliabilitet ytterligare har en 

utbildad specialpedagog rättat testen utifrån tydliga anvisningar i studiehandledningen. Sedan 

har skribenten och klassläraren kontrollerat att resultatet på läsförståelsetestet stämmer överens 

med antalet rätt. Läsförståelsetestet består av flervalsfrågor och fördelen med detta är att det är 

lättare att rätta då det endast finns ett rätt svar. Om lärare vill mäta kunskap för en större grupp 

är flervalsfrågor något att föredra. En nackdel med flervalsfrågor är att de inte mäter någon 

djupare kunskap, tar längre tid att konstruera och innebär en större risk att eleverna kan gissa 

sig till rätt svar på frågor. I LäSt-testet finns fyra svarsalternativ, vilket innebär att den 

statistiska sannolikheten att svara rätt genom att gissa sig fram är 25 procent (Elwér et al., 

2016). Fördelen med att använda sig av flervalsfrågor är att inte behöva tänka på 

intrabedömarreliabilitet som innebär att lärare kan pendla i sin bedömning genom att vara 

exempelvis mer eller mindre sträng (Ericsson & Gustafsson, 2014).  

 

En sida av reliabilitet är att eleverna får ta del av och förstår instruktioner som ges till 

läsförståelsetestet (Ericsson & Gustafsson, 2014). Det gäller samma sak när det kommer till 

bedömningsanvisningar för lärare och att testerna är tillräckligt omfattande för att göra korrekta 

bedömningar av elevers förmågor. Flervalsfrågor har tydliga kriterier och bedömningsmatriser 

för lärarnas arbete. Alla informanterna genomförde läsförståelsetestet under samma 

undervisningstillfälle, tidsåtgång och fick ta del av samma information. På så sätt utförde 

informanterna testet på samma villkor som övriga skolor i landet som använder sig av samma 
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test och utgår från studiehandledningen. Läraren gick igenom två övningsexempel som stod 

med i instruktionen som tydligt förklarade vad eleverna ska göra och de fick ingen feedback 

under genomförandet av testet. Ett sätt för att öka reliabiliteten i en bedömning kan vara att 

utgå från fler läsförståelsetest. LäSt-testet genomfördes i mitten av november 2018 och 

intervjuerna i mars 2019. För att öka studiens tillförlitlighet kunde LäSt-testet genomförts i 

samband med intervjuerna. Med hänsyn till eleverna undveks detta, på grund av att det var tätt 

inpå de nationella proven som också studerar elevers läsförståelse. 

 

Reliabiliteten i undersökningen kan ha påverkats av att eleverna kände sig nervösa inför att bli 

intervjuade eller bar på en känsla att vilja svara “rätt” och därför inte reflektera över vad de 

själva tycker. Det som kan anses som positivt var att intervjuerna efterliknade ett vanligt samtal, 

eftersom intervjuaren kände eleverna sedan tidigare, samtidigt som det fanns medvetenheten 

om att det kan ha påverkat eleverna till en viss åsikt. Det som styrker studiens reliabilitet är att 

de enskilda intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum, vilket innebär att en elev inte blev 

påverkas av övriga informanter (Fredriksson & Taube, 2012). Studien har begränsat genom att 

alla informanterna går i samma klass, skola och län. På så sätt går det att rikta kritik mot 

uppsatsens generaliseringsbarhet. Genom att utgå från fler grundskolor i området eller landet 

och utöka antalet informanter skulle undersökning kunna öppna upp för större grad av 

generalisering och möjlighet att göra jämförelser (Fredriksson & Taube, 2012). Samtidigt 

godkände alla vårdnadshavarna och eleverna samtycke för att medverka i undersökningen, 

vilket ökar tillförlitligheten och giltiga mätvärden.  

7.2 Resultatdiskussion 

För att skapa en tydligare struktur, där syftet och frågeställningarna besvaras, har underrubriker 

använts. Till en början tydliggörs vad resultatet på LäSt-läsförståelsetest visar, samt hur 

läsförståelsen ser ut för pojkar respektive flickor. I resultatdiskussionen framgår det också vad 

som bidrar till läsning och vilka faktorer som påverkar läslusten. 

7.2.1 Läsförståelse för pojkar respektive flickor i årskurs 3 

Genom att studera elevernas resultat på LäSt-testet och deras intervjudata går det att konstatera 

att denna studie till stor del bekräftar tidigare forskning. Det framkommer att de högpresterande 

flickorna är i överkant när det handlar om deras resultat på testet i jämförelse med resterande 

informanter. Undersökningens resultat överensstämmer med det som presenteras i PIRLS-

undersökningarna, där flickorna presterar bättre i läsförståelse än pojkarna (Skolverket, 2017b). 

Ett rimligt antagande är att de högpresterande flickorna har en mer utvecklad förmåga att 

koncentrera sig på att läsa och kan på så sätt ta till sig en text bättre än pojkarna. Fredriksson 

och Taube (2012) anser att detta kan stämma överens med biologiska uppfattningar om att 

flickor mognar fortare än pojkar. Enligt Skolverket (2017b) läser flickor mer än pojkar och har 

på så sätt större försprång när det kommer till läsförståelse. Kåreland (2005) hävdar att det är 

mer vanligt att pojkar medvetet tar avstånd från att läsa eftersom de bär på en uppfattning av 

att det är en aktivitet för flickor. Det kan med andra ord också bero på olika attityder till läsning 
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och därför bär skolan ett stort ansvar att på olika sätt stimulera och motivera alla elever till 

läsning oavsett kön.  

7.2.2 Läslust för pojkar respektive flickor i årskurs 3 

Överlag pekar studiens resultat på att det finns ett förhållande mellan elevernas läslust och deras 

resultat på LäSt-läsförståelsetestet. För att besvara en av studiens frågeställningar, hur pojkar 

respektive flickors läslust ser ut i årskurs 3, har elevernas intervjudata kopplats till Hedemarks 

(2011) tre förhållningssätt till läsning: lustfylld läsning, läsning som tvång och instrumentell 

läsning. De högpresterande eleverna A, B och E förefaller att se läsningen som lustfylld genom 

att de beskriver sina läsvanor som något roligt, avslappnande och givande. De lågpresterande 

eleverna D, G och H beskriver läsningen mer som något som görs under tvång. De läser i brist 

på annat och har en känsla av att de i vissa fall blir tvingade till att läsa. Elev F och C har en 

mer instrumentell syn på läsning genom att de bär på en vilja utvecklas för att bli bättre läsare 

och bemästra ny kunskap. Detta visar att de tre eleverna som upplever en lustfylld läsning är 

de med högst poäng på läsförståelsetestet. Det framgår att elev C beskriver en mer positiv 

inställning till sin läsning i jämförelse med elev G som fick högre poäng på LäSt-testet. Hon är 

mer angelägen att utvecklas som läsare än honom. I enlighet med Skolverket (2017b) 

framkommer det i PIRLS-undersökningarna och i denna studie skillnader mellan pojkars 

respektive flickors läslust. Flickorna i studien uttrycker aldrig i klartext att de upplever 

läsningen som tråkig, snarare tvärtom. De högpresterande flickorna uppskattar läspauser och 

kan med enkla medel finna läsro. De lågpresterande flickorna är medvetna om sina svårigheter 

och att läsningen inte alltid prioriteras, men trots detta finns en egen önskan om att bli en god 

läsare samt hitta texter som väcker intresse. Till skillnad från flickorna upplever tre av pojkarna 

läsningen som ”mittemellan” och blir lätt distraherade under tyst läsning i skolan.  

 

Det framgår att de lågpresterande pojkarna identifieras som dem med minst läslust. Ett rimligt 

antagande är att de lågpresterande pojkarna inte har lika många goda läsupplevelser än 

flickorna, där de funnit läsningen rolig och stimulerande. En annan bakomliggande orsak kan 

vara att de lågpresterande pojkarna inte är medvetna om att det krävs övning och en egen 

motivation för att bli en god läsare. En av de lågpresterande pojkarna uttrycker att människor i 

hans omgivning påpekar att han inte får byta böcker. Det förefaller sannolikt att eleven har 

svårt för att hitta bra böcker eller använder det som en giltig ursäkt för att inte behöva läsa. De 

lågpresterande pojkarna förmedlar också en osäkerhet under intervjuns gång genom att de inte 

kan svara på vilka deras favoritböcker är. Detta innebär att de lågpresterande pojkarna antingen 

inte har läst så många böcker, är nervösa eller läst så pass många böcker att det är svårt att välja 

och besvara frågan om favoritbok. Tolkningen blir emellertid att pojkarna inte har läst så många 

böcker, vilket tydligt framkommer när de berättar att datorspel är deras komplement till böcker 

och anser att läsningen enbart vid enstaka tillfällen kan upplevas rolig.  

7.2.3 Läsförmåga 

Syftet med studien är att undersöka vad som bidrar till läsning för elever i årskurs 3 och därför 

har olika faktorer som bidrar till läslust uppmärksammats. Med utgångspunkt i Frank och 

Herrlins (2007) studie går det att tolka och urskilja inre- och yttre motivationer hos eleverna. 
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Alla lågpresterande eleverna framhåller prestationsorienterade mål med sin läsning, medan de 

högpresterande eleverna har mer kunskapsorienterade mål. En rimlig orsak till detta är att 

eleverna besitter olika läsförmågor som har stor betydelse för läslusten. Elwér (2017) och 

Westlund (2013) anser att en god läsare har bra läsflyt, arbetsminneskapacitet, fokuserar på det 

mest väsentliga i en text och kan bibehålla sin koncentration under sin läsning. En rimlig 

tolkning utifrån LäSt-läsförståelsetestet är att de högpresterande eleverna kan läsa texter 

flytande och samtidigt förstå texters innehåll, vilket innebär att deras läsning är automatiserad.  

 

Fredriksson och Taube (2012) hävdar att elever kan genom att läsa mer kontinuerligt bli bättre 

läsare. Det visar sig att elever som har lättare för att läsa texter utvecklas i riktning mot att gärna 

läsa mer, till skillnad från elever i svårigheter som tenderar att läsa mindre. De lågpresterande 

flickorna fick ett sämre resultat på läsförståelsetestet än pojkarna men uttrycker en nyfikenhet 

när det kommer till läsning. Ett rimligt antagande är att flickorna därmed får bättre 

förutsättningar att utveckla sin läsning. Elev D, som fick lägst poäng på läsförståelsetestet, 

beskriver en mer lustfylld läsning idag än tidigare eftersom hon märker att det går bättre att 

läsa. Det framgår däremot att hon behöver stimulans i form av pengar för läsa mer. Elev H får 

också belöning av sina föräldrar. Tolkningen blir att läsning till stor del fortfarande ses som ett 

prestationsmål. I samstämmighet med Frank och Herrlin (2017) går det att se risker med att 

utgå från prestationsorienterade mål. De lågpresterande eleverna saknar en inre lust att läsa och 

sätter upp kortsiktiga mål med sin läsning. Lärare bör därför inkludera mer läsaktiviteter i sin 

undervisning för att alla elever ska få möjlighet att bearbeta texter samt utvecklas i sin läsning, 

eftersom god läsförmåga är en bidragande faktor för läslusten. Eleverna måste få utrymme i 

skolan att reflektera över olika texter för att väcka ett läsintresse (Westlund, 2013). 

7.2.4 Socialiserande läskulturer 

De faktorer som främjar elevernas läslust har framför allt visat sig vara läsande förebilder 

såsom familjen, klasskamrater och biblioteket. I den här studien framkommer det att läslusten 

uppstår och utvecklas i socialiserande läsmiljöer, vilket går att koppla till den sociokulturella 

teoribildningen som är en av de teoretiska ramverken som undersökningen utgår från. Enligt 

Säljö (2014) har alla elever en utvecklingspotential och med hjälp från en kamrat, lärare eller 

förälder kan eleverna med tiden bemästra kunskap på egen hand. Med stöd från omgivningen 

kan elever bredda sin förståelse och appropriera ny kunskap från en text. De sociala 

förutsättningarna är något som återkommer och genomsyrar hela resultatdiskussionen.  

 

Stommen och Mates (2014) finner att läsintresset för 9-åringar kan påverkas negativt av 

föräldrars brist på engagemang i sina barns fritidsläsning. Flickorna i denna studie ser sina 

föräldrar läsa mer i jämförelse med pojkarna. En rimligt antagande är att de högpresterande 

flickorna har sett sina föräldrar läsa och på så sätt själv fått upp ögonen för olika texter. Om 

föräldrar förmedlar att läsning är något positivt, meningsfullt och viktigt, har eleverna personer 

att se upp till. Det framgår också att de lågpresterande pojkarna saknar tydliga vuxna förebilder 

när det kommer till läsning. Ett rimligt antagande är att pojkarna under sina första levnadsår 

har varit nyfikna på texter, men när de nu ska bli mer självständiga läsare fått minskad läslust. 

Föräldrar engagerar sig inte på samma sätt i barnens läsning och eleverna saknar också stöd i 
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att finna intressanta texter. Det går att ställa sig frågan vad det medför för konsekvenser för 

elev H, som har lägst poäng av pojkarna på läsförståelsetestet, när han är medveten om att hans 

pappa läser lättlästa böcker för honom. Elev H nämner även att han saknar ett rikt ordförråd för 

att erhålla förståelse av texter, vilket påverkar läsförståelsen och läslusten (Skolinspektionen, 

2012). Föräldrar behöver inte vara försiktiga med att använda ett mer utvecklat språkbruk i 

hemmet. Gough och Tunmer (1986) förklarar att om en elev saknar språklig förståelse kan 

läsförståelsen och avkodningen bli lidande. Om elever inte utmanas i sin läsning är risken stor 

att de inte utvecklas till att bli goda läsare. Skolans personal kan inte ta för givet att alla elever 

har läsande förebilder. Det är viktigt att pedagoger förmedlar att läsning kan vara lustfylld. 

 

Brink (2015) och Chambers (2011) framhåller att det är av stor vikt att skolor strävar efter att 

boksamtal ska bli mer prioriterade. Boksamtal kan hjälpa eleverna att få större förståelse av 

texters innebörd på ett djupare plan, göra kopplingar, reflektera och utbyta samtal kring 

frågetecken som uppstår (Chambers, 2011). Utvecklas barnens läsförmåga i god riktning, är 

det större sannolikhet att elevernas läslust ökar. Det är däremot viktigt att förstå att detta är ett 

arbete som kan ta tid och det finns ingen korrekt mall för hur pedagoger ska arbeta i 

klassrummet. I intervjun framgår det att samtal kring texters handling och egna reflektioner 

vanligtvis inte sker i hemmet som en naturlig del i vardagen. Det förekommer däremot att vissa 

föräldrar ber sina barn att återberätta texter för att kontrollera om de verkligen läser, men 

samtalar inte vidare och reflekterar över innehållet. Ett rimligt antagande till varför dessa samtal 

inte kommer till stånd är att det kan finnas förväntningar på att skolan bär på det yttersta 

ansvaret över elevernas inlärning. Med stor sannolikhet kan det också vara så att 

vårdnadshavarna inte är medvetna om boksamtal och dess betydelse för elevernas utveckling. 

Idag lever vi i ett prestationssamhälle, vilket innebär att det finns mycket annat som upptar 

familjers tid, inte minst när det kommer till fritidsaktiviteter och tekniken. I undersökningen 

framkommer det att alla informanter har syskon, vilket innebär att många vårdnadshavare kan 

uppleva att tiden inte räcker till. Flickorna berättar att de har kvinnliga förebilder som läser, 

medan pojkarna inte har manliga förebilder i samma utsträckning. När det kommer till 

boksamtal är det vanligt förekommande hos eleverna att det är mammorna som uppmuntrar till 

läsning och som försöker föra samtal om böcker hemma. Detta innebär att det finns få manliga 

förebilder, vilket kan med stor sannolikhet påverka pojkarnas bild av läsningens betydelse. 

 

Nästintill alla högpresterande elever har föräldrar som fortfarande tar sig tid att läsa högt för 

sina barn, till skillnad från de lågpresterande eleverna. I kombination med detta läser de 

högpresterande eleverna också på egen hand. Elwér (2017) förespråkar att det är av stor vikt 

att ta tillvara högläsningens fördelar, där eleverna kan träna sig i att göra inferenser i en text. 

En rimlig förklaring till att de högpresterande eleverna uppnår bättre resultat på 

läsförståelsetestet än resterande klasskamrater, är att högläsningen är en bidragande faktor för 

att utveckla läsförståelsen och bibehålla läslusten. Det framkommer också i intervjuerna att 

eleverna har goda upplevelser av högläsning, där fokus läggs på tolkningen av handlingen och 

inte på den skrivna texten. Ett rimlig antagande är att högläsningen kan bidra till en positiv 

känsla av att vilja ta del av texter på egen hand. Tre av de fyra lågpresterande eleverna har 

lyssnat på eller lyssnar på ljudböcker. En tolkning av detta är att ljudböckerna blir ett 

komplement till högläsning när tiden inte räcker till. En fördel med ljudböcker är att eleverna 
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får lyssna till någon annans röst, samtidigt som de går miste om lästräningen som behövs för 

att öka och utveckla sitt läsflyt. Kulturrådet (2015) förespråkar traditionell högläsning för att 

vuxna förebilder kan bidra med ett större ordförråd och samtal som utvecklar elevernas 

omvärldskunskap.  

 

Flertalet av pojkarna efterfrågar stöd från omgivningen, eftersom de gärna ställer frågor när det 

uppstår läshinder. Detta är något som flickorna inte reflekterar över på samma sätt. En rimlig 

orsak till att flickorna i undersökningen inte känner samma behov av stöd som pojkarna, kan 

bero på att de högpresterande flickorna känner sig trygga i sin läsning och upplever inte att de 

utvecklas i samarbete med övriga klasskamrater. Det förefaller sannolikt utifrån Säljös (2014) 

teorier att de högpresterande flickorna är de ”kompetenta kamraterna”, som finns till för andra 

klasskamrater för att hjälpa dem att så småningom bemästra kunskap på egen hand. En skillnad 

mellan de hög- och lågpresterande flickorna är att de lågpresterande flickorna inte beskriver 

samma självförtroende i sin läsning. En tolkning av att de lågpresterande flickorna inte vill 

samarbeta eller har samma behov av stöd, kan bero på att de inte vill att deras svårigheter i 

läsning ska uppmärksammas av andra klasskamrater eller lärare. 

7.2.5 Textrik och läsfrämjande miljö  

Tidigare nämnt är socialiserande läsmiljöer en god förutsättning för att öka elevers läslust. 

Skola och hem kan i samarbete med bibliotek förse elever med texter och böcker. Fredriksson 

och Taube (2012) poängterar att böcker i hemmet kan ha betydelse för elevers läsintresse och 

prestationer, eftersom det uppvisar läsningen som positiv och en viktig del för familjen. 

Kåreland (2005) anser att barn socialiserar sig in i skilda förhållningssätt till läsning och att 

inställningen bland familjer kan variera. En av de lågpresterande pojkarna nämner vid ett 

tillfälle att han har fått många böcker i present, samtidigt som han poängterar att en fördel med 

skolan är utbudet av böcker. Det kan vara av stor vikt att förstå att antal böcker i hemmet är en 

definitionsfråga när det kommer till vad som anses vara många eller några enstaka. Om det 

visar sig att presenterna inte kommer från föräldrarna, pekar och uppmuntrar andra i 

omgivningen på läsningens betydelse.  

 

Enligt Chambers (2011) bör skolor fokusera mer på att synliggöra texter på ett lockande sätt. 

Elever kan också hitta sin inspiration i samtal med andra klasskamrater. Chambers (2011) 

förklarar att när elever får möjlighet att botanisera sig bland texter kan de omedvetet börja 

diskutera och reflektera kring innehållet med varandra. Genom att skapa yttre förutsättningar 

och tillgängliggöra texter, kan det bli en naturlig ingång till samtal som sker på elevernas egna 

initiativ. Majoriteten av informanterna önskar att klassrumsmiljön kan erbjuda fler bekväma 

läsplatser, god läsro och större utrymmen att sprida ut sig på. Om det skapas utrymme och tid 

för eleverna kan de vara till hjälp för varandra i sin läsutveckling. Chambers (2011) hävdar att 

det kan bidra med ett positivt grupptryck i klassen. Skolan kan med relativt små medel öka 

elevers läslust om personalen väljer att lyssna till vad de har att säga. Pedagogerna kan se över 

utbudet av böcker, läsmiljön samt sträva efter ett bra läsklimat i klassrummen. 



39 

 

7.2.6 Val av texter 

Det framkommer i studien att val av böcker har stor betydelse för elevernas läslust. I 

intervjuerna återkommer vissa böcker och flertalet av eleverna nämner omtyckta bokserier. Ett 

rimligt antagande är att eleverna inspireras och påverkas av varandras bokval (Kåreland, 2012). 

De lågpresterande eleverna kan finna läslust i viss mån, men att det är viktigt att boken ska vara 

i rätt genre för att läsningen ska kännas någorlunda lustfylld. Eleverna förmedlar olika 

genusspecifika läskulturer när det kommer till val av böcker. Majoriteten av pojkarna 

efterfrågar främst spännande böcker. Detta är också av intresse för flickorna samtidigt som de 

framhåller böcker om relationer. Det framkommer också att flertalet av flickorna föredrar att 

läsa böcker med kvinnliga huvudpersoner. Detta överensstämmer med Brink (2005) och 

Kårelands (2005) studier att yngre elever föredrar att läsa om huvudpersoner som är av samma 

kön som de själva samt att det är mer vanligt att flickor är öppna för att läsa texter som är mer 

könsöverskridande. Pojkarna nämner främst böcker med manliga huvudpersoner även om det 

finns vissa undantag. Andræ (2005) förklarar att texter om kärlek har till stor del format 

flickkulturen, men har idag fått större utrymme även i pojkarnas textvärld. Hon nämner böcker 

som tilltalar pojkar och flickor, såsom Sune-böckerna och böckerna om Eva och Adam. Den 

tecknade serien om Eva och Adam, kom ut med Kamratposten 1990, och har sedan dess varit 

populär och framgångsrik. Serien har även omarbetats till bokserie, TV-serie, långfilm och CD-

rom-spel (Andræ, 2005). Det samma gäller Sune-böckerna, Kalle Anka och böckerna om Harry 

Potter. Kåreland och Andræ (2005) hävdar att pojkar och flickor föredrar att läsa om 

huvudpersoner av det egna könet, vilket också kan vara en anledning till att Eva och Adam 

riktar sig till en större målgrupp. Läsarna kan identifiera sig med huvudpersonerna, samtidigt 

som serien berör andra kompis- och familjerelationer. Det är med stor sannolikhet så att elev F 

kan relatera till de manliga huvudpersonerna i böckerna han nämner i intervjun. En annan teori 

som kan vara avgörande i vissa fall är att författaren till böckerna om Eva och Adam är en man, 

vilket pojkar kan rikta sin uppmärksamhet på (Andræ, 2005).  

 

Chambers (2011) understryker vikten av att få välja böcker själv eftersom det kan påverka 

barnets inställning och attityd till läsning. Enligt honom infinner sig läslusten på ett annat sätt 

när elever får gå efter sin egen smak och instinkt. I intervjuerna framgår det att hälften av 

informanterna, två pojkar och två flickor, poängterar att det är viktigt med ett roligt omslag på 

böcker för att de ska vilja läsa. Nordlinder (2011) talar för att paratexter kan bygga upp ett 

intresse, nyfikenhet och förväntan på en bok, som kan vara av stor betydelse för elevers läslust.  

Det förefaller sannolikt att biblioteket också kan påverka elevernas val av litteratur eftersom de 

har möjlighet ge en muntlig paratext och presentation av texter för att uppmana eleverna att 

läsa vissa böcker (Nordlinder, 2017). Johansson och Hultgren (2017) nämner i sin studie att det 

är viktigt hur texter förmedlas och presenteras, vilket blir tydligt när flertalet påtalar bibliotekets 

betydelse för inspiration. Det uppstår en besvikelse bland eleverna om böcker inte är lika 

spännande som de ser ut på omslaget. Eleverna förklarar att det är svårare att finna läslust till 

en given text och är tydliga med att om de hittar en bok som intresserar dem är det lättare att 

uppleva läslust. Biblioteket har stor betydelse för både pojkar och flickor i studien. Det 

förefaller sannolikt att biblioteket kan vara en plats där pojkarna också får möjlighet att möta 

andra manliga läsare. Samarbete mellan skolor och bibliotek är en bidragande faktor för att öka 
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elevers läslust. Biblioteket ger eleverna rätt förutsättningar där de kan botanisera sig bland 

texter och är en plats där läsande barn uppmuntras. 

7.2.7 Teknikens för-och nackdelar 

Fredriksson och Taube (2012) förklarar att det är viktig att reflektera över vad elever använder 

tekniken till idag. De framhåller att olika program och aktiviteter på datorn innehåller mer eller 

mindre läsning. De högpresterande flickorna nämner att det kan vara svårt att finna läslust om 

de inte är på humör eller när de fängslas av olika TV-program. Elev A har ett annat 

förhållningssätt till tekniken än vad de lågpresterande eleverna har. Hon ser gärna textade 

program och anser att tekniken aldrig kan ersätta böcker eftersom de är mer varaktiga. Till 

skillnad från elev A, fängslar tekniken elev D så pass mycket att hon inte förmår att stänga av 

TV:n för att läsa trots att hon föredrar att ha tyst omkring sig och är medveten om att tekniken 

stör hennes läskoncentrationen. Det framkommer tydligt att läsningen inte ses som ett första 

alternativ för flertalet av eleverna, snarare som ett tidsfördriv om det inte finns något annat att 

göra. De lågpresterande pojkarna nämner datorspel som en god kunskapskälla. Det går att se 

att tekniken kan stimulera elevers läslust när det kommer till fragmentariska texter. Pojkarna 

förstår att de behöver kunna läsa för att klara av spelen. En annan fördel med digitaliseringen 

är att texter har blivit mer lättillgängliga (Johansson & Hultgren, 2017). Det kan vara så att 

digitaliseringen har påverkat främst de lågpresterande elevernas resultat på läsförståelsetestet, 

eftersom texterna som de läser inte utmanar dem i deras läs- och språkutveckling. Johansson 

och Hultgren (2017) förklarar att elever klarar sig bra i vardagliga sammanhang utan att ta del 

av mer sammanhållande texter, men deras brist på kunskaper visar sig tydligt på 

läsförståelsetestet. Klyftan mellan hög- och lågpresterande eleverna ökar om de med lägst 

poäng inte får möjlighet att ta del av mer komplexa texter (Fredriksson & Taube, 2012). 

Skillnaden som går att utläsa är att pojkarna anser att datorspel kan ersätta böcker, i jämförelse 

med flickorna som snarare ser tekniken som en aktivitet. På så sätt ökar sannolikheten att 

flickorna läser mer komplexa texter och utvecklar en god läsförståelse.  

 

Tidigare nämnt genomfördes en ePIRLS-studie år 2016 för att studera elevers läsförmåga över 

internet. För att elever ska ta till sig ny digital läsförmåga har det visat sig att det krävs samma 

traditionella läsförmåga som undersökt i PIRLS-undersökningarna i pappersform (2017a). 

Diskussioner har pågått om hur skolor ska möta elevers textvärldar, men ePIRLS-undersökning 

styrker att skolan bör tillföra andra texter som eleverna inte vanligtvis möter i sin fritidsläsning 

(Fredriksson & Taube, 2012).  

7.2.8 Begreppet läslust i Lgr11 och Lpo94 

Det andra teoretiska ramverket för studien är läroplansteori för att skildra vad som anses vara 

kunskap i grundskolans läroplan. Genom att studera den nuvarande och föregående läroplanen 

går det att se att Lgr11 har gjort vissa omformuleringar och på så sätt synliggjort vad som idag 

anses vara giltig kunskap. Det som är viktigt att ha i åtanke är, som tidigare nämnts i teoridelen, 

att nya läroplaner bygger på föregående texter för att sedan vidareutvecklas. Linde (2012) 

poängterar att värdegrundstexten från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, i fortsättningen kallad Lpo94, inte har förändrats markant 



41 

 

även om vissa revideringar har införts. I Lgr11 står det skrivet, i övergripande mål och riktlinjer, 

att "skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära sig ska utgöra en grund för skolans verksamhet" (Skolverket, 2018, s.11). I Lpo94 är texten 

nästintill identisk förutom stycket om “lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” 

och inte skolans verksamhet (Skolverket, 2006, s.9). Fortsättningsvis står det i Lgr11, i skolans 

värdegrund och uppdrag, att utbildningen “ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära" (s.5). I Lpo94 framgår det att "skolan ska sträva efter att varje enskild 

elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Skolverket, 2009, s.9). Linde (2012) förklarar att 

det har skett en transformering genom ett tillägg, där det ses som viktigt att utbildningen bidrar 

till inhämtande av kunskaper och en livslång lust att lära. Det framgår en önskan om att vidhålla 

en lust som varar livet ut och inte enbart i skolsammanhang. Linde (2012) klargör att i tidigare 

läroplaner har kursplanerna varit fristående. Fördelarna med att fastställa två separata delar var 

att öka livslängden på läroplanen, samtidigt som det gick att kontinuerligt revidera kursplanerna 

(Linde, 2012). Detta har med tiden förändrats och idag är kursplanerna en del av läroplanen. 

 

Den stora skillnaden mellan Lgr11 och Lpo94, synliggörs genom att studera kursplanerna i 

ämnet svenska. I Lgr11, står inte lustläsning utskrivet i klartext. Det framgår i syftet att 

“undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2018, 

s.257). I Lpo94 står det desto mer: i kursplanen framgår det att skolan ska “sträva efter att 

eleven utvecklas sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur” samt “gärna läser på egen 

hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.47). Fortsättningsvis står det att skolan ska “sträva efter att 

eleven i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.47). Med utgångspunkt från ovan sagda går det att 

konstatera att Lpo94 betonar vikten av att eleverna ska känna läslust och personlig 

tillfredsställelse. Detta tyder på att lusten till läsning ansågs vara mer betydelsefullt under den 

tid då Lpo94 styrde verksamheten eftersom det ansågs vara eftersträvansvärt, till skillnad från 

Lgr11 där lusten till läsning inte står i klartext i kursplanerna. Det finns inte längre några 

konkreta strävansmål i Lgr11. Det går däremot att finna vad utbildningen ska täcka när det 

kommer till innehåll (Linde, 2012). Kunskapskraven har i den nuvarande läroplanen en given 

plats, som tydliggör vilka kompetenser eleven ska ha i vissa årskurser. Kunskap ses som ett 

krav och inte ett mål som tidigare. Detta innebär att lärare bär på ett stort ansvar och stor del av 

undervisningen går till att försöka realisera kunskapskraven i praktiken, samtidigt som de 

försöka bibehålla elevernas lust att lära och läsa. Kunskapskraven sätter en ny prägel på 

undervisningen genom att beskriva vad enskilda individer ska kunna och inte enbart vad under-

visningen ska innehålla. Det är viktigt att lärare får tillräckligt och grundliga riktlinjer för vad 

som anses vara betydelsefull kunskap. 

 

Under senaste åren har läslusten varit ett aktuellt ämne, inte minst när det kommer till att denna 

kan vara en bidragande faktor för bättre läsförståelse, men trots detta finns ordet läslust inte 

med i kursplanen. Det är av värde att fundera över vad det hade fått för betydelse om det skedde 

en transformering som tydliggjorde läslusten i kursplanen för Lgr11. En möjlig tolkning är att 

begreppet skall inkluderas i skrivningen kring den “livslånga lusten att lära” (Skolverket, 2018).  
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7.3 Implikationer för yrkeslivet och förslag på fortsatt forskning 

Den här undersökningen öppnar upp för att hitta lösningar och strategier för att öka elevers 

läslust i klassrummet och på fritiden. Många faktorer blir synliga, vilket innebär att lärare kan 

arbeta mer medvetet mot att sträva efter att fler elever finner lust i sin läsning. Med hjälp av 

undersökningen kan lärare se om elever uppvisar resultat som behöver extra pedagogiska 

insatser vad gäller avkodnings- och läsförståelseförmåga.  

 

Det finns saker som skulle vara av intresse att forska vidare kring och det första att nämna är 

att följa upp urvalsgruppen och studera vad vissa föreslagna åtgärder hade gjort för skillnad hos 

de lågpresterande eleverna vad gäller deras eget engagemang, lust till läsning samt prestationer 

på LäSt-testet eller liknande läsförståelsetest. En annan infallsvinkel vore en longitudinell 

studie där samma urvalsgrupp följs upp när de går i högre årskurser för att se om åldern har 

betydelse för elevers läslust samt läsförståelse. Det hade också varit intressant att göra större 

studier som inkluderar elever med utländsk bakgrund. Det sista är att studera manliga 

förebilders betydelse för elever, speciellt bland pojkar. I studien finns det många engagerade 

och involverade föräldrar, i detta fall främst bland kvinnorna.  
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Bilaga 1. 
 

Hej alla vårdnadshavare! 

Mitt namn är Emma Lundgren och jag läser min sista termin på Grundlärarprogrammet F–3, 

via Luleå Tekniska Universitet. Jag har tidigare haft min VFU (verksamhetsförlagda 

utbildning) i klassen och har nu påbörjat mitt examensarbete som handlar om elevers läslust 

och läsförståelse. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan 

elevers läslust och deras resultat på läsförståelsetestet “LäSt” i årskurs 3. Läsförståelsetestet 

bestod av 17 korta textstycken med tillhörande 80 frågor som skulle besvaras i ett test- och 

svarsformulär. Den utsatta tiden var 35 minuter, under vilken eleverna fick svara på så många 

frågor som möjligt. Eleverna behövde endast kryssa i rätt svarsalternativ. 

 

I min studie skulle jag gärna vilja ta del av resultatet på läsförståelsetestet och intervjua era 

barn, och därför behöver jag ert samtycke. Intervjuerna kommer att pågå i ungefär 15–20 min. 

Jag kommer under intervjun att använda mig av ett ljudinspelningsprogram och filerna kommer 

att raderas efter transkriberingen. Resultatet av undersökningen kommer enbart användas i 

studien och det är frivilligt att delta. Jag tänkte påbörja intervjuerna XXXX och eleverna som 

deltar kommer att vara anonyma i studien. Skolan kommer inte heller att namnges i 

undersökningen. 

 

Jag vill därför att ni fyller i blanketten nedan och kryssar i om ni godkänner detta eller ej. 

 

Mitt barn _____________________________ 

                 Elevens namn 

 

får ingå i resultatet som redovisas i examensarbetet: 

☐  JA 

☐  NEJ 

 

_________________________________            _________________________________  

Underskrift                                                                  Namnförtydligande 

 

_________________________________ 

Datum 

 

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er på mail: 

XXXXXXXXXXXX 

 

Jag önskar svar från er senast XXXX. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Emma Lundgren 



 

Bilaga 2.   

 

Intervjufrågor 

- Brukade någon läsa för dig när du var liten?  

- Finns det någon som läser högt för dig idag? Vem? 

- Vad tycker du om högläsning? 

- Brukar någon i din familj läsa? (skönlitteratur, serier, faktaböcker, tidningar, ipad, internet) 

- Tror du det är viktigt att kunna läsa? Varför/varför inte? 

- Tycker du om att läsa? Varför/varför inte? 

- Vilken är din favoritbok? 

- Vad brukar du läsa? (skönlitteratur, faktaböcker, tidningar, ipad, internet) 

- Vad är det som gör att du tycker att det är roligt att läsa? 

- När har du svårt att känna läslust? (När känns det jobbigt och tråkigt att läsa?). 

- Vad tycker du inte om att läsa? Hur kommer det sig? 

- Var skulle du helst vilja vara/sitta/ligga när du läser? Berätta gärna hur det går till när du 

läser själv. 

 

- När läser du helst? (fritiden/hemma, skolan, morgon, kväll m.m.) 

- Brukar du få välja böcker själv eller är det någon som tipsar dig om texter? Vem?  

(mamma, pappa, kompisar, syskon, släkting). 

- Hur ska din lärare eller dina föräldrar göra för att du ska vilja läsa mer? Har du några tips? 

- Brukar du prata med någon om det du läser/har läst? 

 

- Vilket är bäst för att du skall förstå en text: Att du läser den själv? Att läsa den tillsammans 

med någon annan? Att läsa den i grupp? 

- Tycker du att det är lättare/svårare att läsa en text som du vet att du ska besvara frågor på? 

t.ex. Stubben, Gömma nyckeln, Tältet (olika läsförståelsetest som eleverna fått genomföra) 

- Hur tycker du att det känns när du ska återberätta det du har läst? 

 

 

Möjliga följdfrågor (vid behov): 

- Berätta vidare... 

- Nu hänger jag inte riktigt med, vill du hjälpa mig... 

- Kan du förklara lite mer? 

- Kan du ge ett exempel? 


