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Sammanfattning 

Hanna Karlsson: Läsintresse och läsförståelseutveckling – finns det någon koppling? 

Självständigt arbete, svenska, avancerad nivå, inriktning 4–6, A-nivå, 15 högskolepoäng, 

termin 8. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

Forskning visar på att läsintresset bland barn och unga har sjunkit och att läsvanorna fortsatt 

sjunker för varje år som går. Syftet med min studie har därför varit att undersöka om en lärare 

har en viktig roll i att främja elevers läsintresse och om hen skulle kunna främja elevernas 

läsintresse med skönlitteraturundervisning. Jag har även undersökt om det finns någon 

koppling mellan en elevs läsintresse i ung ålder och deras läsintresse i äldre åldrar. Slutligen 

har jag även undersökt vilken koppling som går att finna mellan läsintresset och 

läsförståelseutvecklingen. För att kunna få svar på mina frågeställningar och uppnå mitt syfte 

valde jag att göra en systematisk litteraturstudie. Jag sökte fram forskning och analyserade 

denna för att få fram mina slutsatser och testa min hypotes om att det inte behöver finnas 

någon koppling mellan elevers läsintresse och deras läsförståelseutveckling. Jag valde att 

använda forskning som både visade stöd för min hypotes och sådan forskning som 

motbevisade hypotesen. Detta både utifrån ett etiskt perspektiv, men även för att få en bredd 

på studien som visade olika argument. Mina slutsatser blev att hypotesen inte stöttades utan 

majoriteten av forskningen jag funnit påstår att det finns en tydlig koppling mellan en elevs 

läsintresse och deras läsförståelseutveckling. Analysen visade även att elevers läsintresse i 

ung ålder inte behöver påverka deras läsintresse i äldre åldrar. Men det visades att läraren har 

en viktig roll i att främja elevers läsintresse och detta genom att använda skönlitteratur i 

undervisningen.  
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1. Inledning 

Jenny Leonardz skriver i sin artikel ”Unga läser mindre – i böcker” för Svenska Dagbladet att 

det är allt fler unga i dagens samhälle som väljer bort böcker och hellre använder sociala 

medier. Vidare beskriver författaren att det är pojkar och vuxna män som läser i allt mindre 

utsträckning idag. Författaren visar även att det som anses mest alarmerande är att forskare 

har sett att läsförståelsen hos unga lågutbildade män samt vissa grupper av barn har 

försämrats (Leonardz 9/7–2012). Skolverket skriver i kursplanen för svenska att syftet med 

svenskundervisningen är att elevers intresse för att läsa skönlitteratur ska stimuleras samt att 

eleverna ska få kunskaper om skönlitteratur från olika tider (Skolverket 2018, s. 257). Elever 

ska utifrån det centrala innehållet för årskurserna 4–6 genom undervisningen få möta och lära 

sig om ”några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk” 

(Skolverket 2018, s. 260). Eleverna ska även få möjlighet att utveckla ”lässtrategier för att 

förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade 

och sådant som står mellan raderna” (Skolverket 2018, s. 259).  

 

Trots att det tydligt framgår i kursplanen för svenska att eleverna ska få goda möjligheter till 

att möta skönlitteratur och utveckla sin läsförmåga och lässtrategier påstås det att elevers 

läsförståelse sjunker. Marcus Bohlin skriver i artikeln ”Ungas läsförståelse sjunker” för 

Sundsvalls tidning att svenska skolbarns läsförståelse sjunker enligt PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) undersökningar. Detta påstås gälla både unga flickor 

och pojkar. Det visas även i Bohlins artikel att det är viktigt att barn kan läsa bra samt förstå 

vad det är de läser för att främja nästan all annan kunskapsinhämtning i skolan. Om 

skolresultaten överlag ska förbättras är det viktigt att eleverna utvecklar sin läsförmåga och 

knäcker läskoden (Bohlin 2013, 29/9). Statistiska centralbyrån visar i statistiknyheten 

”Minskat bokläsande bland unga vuxna” att det är allt färre vuxna som idag läser böcker 

(SCB 2017, s. 1), samtidigt som Leonardz visar att det även är allt färre barn som idag väljer 

att läsa böcker (Leonardz 2012, s. 1). Eftersom barn i allt mindre grad vill läsa skönlitterära 

böcker finns det ett stort intresse från min synvinkel att undersöka om detta låga intresse 

följer med upp i äldre åldrar och därigenom påverkar elevernas läsförståelseutveckling. Det är 

även av intresse att undersöka hur viktig roll läraren har i att främja läsintresset och även 

läsförståelsen bland sina elever.  
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Det framförs dock av Skolverket att den senaste PISA undersökningen visar att 15-åriga 

elevers läsförståelse har förbättrats markant och att Sverige nu ligger över genomsnittet bland 

OECD-länder (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). De lågpresterande 

eleverna har presterat betydligt bättre i läsförståelse under PISA 2015 jämfört med PISA 2012 

då Sverige hade försämrat sina resultat gentemot tidigare undersökningar (Skolverket 2016, s. 

1). Skolverket skriver även att PIRLS-undersökningen som gjordes år 2016 visar att 

fjärdeklassare har blivit betydligt bättre på att läsa och att deras läsförmåga har förbättrats 

sedan tidigare PIRLS undersökning (Skolverket 2017a, s. 1). Det påstås att svenska barn läser 

skönlitteratur i betydligt lägre grad än tidigare och samtidigt visas det utifrån PIRLS och 

PISA-undersökningar att svenska elever har förbättrat läsförståelsen. Det blir då intressant att 

undersöka om det verkligen är så att elevers läsintresse har någon påverkan på deras 

läsförståelseutveckling. Jag vill undersöka om elever som har ett bristande läsintresse ändå 

kan utveckla sin läsförståelseförmåga och om dessa två delar inte behöver sammankopplas för 

att elever ska kunna utveckla sitt lärande.           

 

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka om elevers läsintresse har stor påverkan på deras 

läsförståelseutveckling eller om dessa är två skilda fenomen som inte behöver 

sammankopplas. Syftet är även att undersöka hur viktig roll läraren har för att kunna främja 

elevers läsintresse genom att använda skönlitteratur i undervisningen, samt ha eget intresse 

för läsning. Slutligen vill jag även undersöka om det finns en tydlig koppling mellan elevers 

bristande läsintresse i yngre åldrar och äldre åldrar.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur viktigt är det för barn att börja läsa skönlitteratur från ung ålder för att främja 

läsintresset i äldre åldrar?  

• Hur viktig roll har läraren i att främja elevers läsintresse genom att använda sig av 

skönlitteratur i svenska undervisningen? Hur viktigt är det att läraren har eget intresse 

för läsning för att främja elevernas läsintresse? 

• Har elevers läsintresse påverkan på deras läsförståelseutveckling? Varför? Varför 

inte? 
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1.3 Avgränsning 

En avgränsning jag valt att göra i min uppsats är att fokusera på forskning som gjorts i 

Sverige angående barn och elevers läsintresse. Jag har gjort denna avgränsning eftersom jag 

själv kommer att arbeta som lärare i Sverige och därför är jag mest intresserad av vad svensk 

forskning påstår om elevers läsintresse och hur den kan främjas. Jag har inte velat avgränsa 

undersökningen genom att enbart fokusera på vissa städer i Sverige, utan jag har fokuserat på 

forskning som gjorts runtom i Sverige. Detta för att kunna få fram slutsatser som kan gälla för 

alla skolor och inte enbart vissa städer eller vissa skolor i Sverige. Dock har jag funnit viss 

forskning som har analyserat annan forskning som gjorts i andra länder. Jag har valt att ha 

med denna forskning för att den framför åsikter om läsning som jag känner går att applicera 

på Sverige och som är intressanta för den svenska skolan, trots att den gjorts i andra länder. 

Jag har enbart fokuserat på forskning som gjorts under 2000-talet fram tills idag. Jag har gjort 

denna avgränsning för att få fram slutsatser som är relevanta och applicerbara på den skola 

och undervisning som förekommer i dagens samhälle. En annan avgränsning jag har gjort är 

att jag valt att fokusera på elevers läsintresse från åldern 9 år och upp till 12 år. Eftersom jag 

själv kommer att arbeta i mellanstadiet ville jag fokusera min undersökning på de åldrarna jag 

kommer att möta och få fram slutsatser som jag kan ta hjälp av och använda i mitt framtida 

yrke. Jag kommer också i undersökningen att fokusera en del på äldre barn/tonåringar för att 

kunna jämföra statistik och forskning på om läsintresset går att koppla mellan yngre och äldre 

barn. Mitt huvudsakliga fokus kommer dock ligga på att undersöka vilken påverkan 

läsintresset har på mellanstadieelevers läsförståelseutveckling, samt vilken roll läraren har för 

att främja läsintresset i mellanstadiet.  

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 handlar om mina teori- och metodval. I kapitlet presenterar jag vad för studie jag 

valt att göra, min ingående hypotes och min övergripande teori. Jag beskriver även vilket 

material jag använt i studien och hur jag sökt fram denna samt hur jag gått till väga för att 

analysera materialet. Slutligen diskuterar jag min studies kvalitet och tillförlitlighet. Kapitel 3 

handlar om den tidigare forskning jag funnit som berör samma område som jag ämnat att 

behandla. Jag beskriver vad som varit syftet med den tidigare forskningen och visar hur min 

studie skiljer sig från denna. I kapitel 4 presenteras mitt analysavsnitt. Jag kommer i 

analysavsnittet att besvara frågeställningarna i den ordning som de presenterats i avsnitt 1.2. 

Den sista frågeställningen är min huvudfråga och jag har valt att besvara den sist i 
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analysdelen. Detta eftersom jag vill använda de två övriga frågorna och det analysmaterial jag 

presenterat till dessa för att komma fram till en slutsats angående om elevers läsintresse har 

någon påverkan på läsförståelseutvecklingen. Kapitel 5 berör vilka slutsatser jag kommit fram 

till i min studie. Jag kommer att visa vilka slutsatser jag kommit fram till och även jämföra 

dessa med de slutsatser som den tidigare forskningen kommit fram till. I Kapitel 6 kommer 

jag att föra en avslutande diskussion. Jag kommer att vidare diskutera hur läraren kan använda 

sin roll som läsande förebild i undervisningssituationer och visa hur läraren skulle kunna 

arbeta i undervisningen. 
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2. Teori och metod 
 

2.1 Val av studie och hypotes 
 

Jag har i denna studie valt att göra en systematisk litteraturstudie. Katarina Eriksson Barajas, 

Christina Forsberg och Yvonne Wengström beskriver i boken Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar att en 

systematisk litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska samt sammanställa litteratur 

inom ett visst område (Eriksson Barajas et al. 2013, s.31). Författarna beskriver även att en 

systematisk litteraturstudie strävar efter att identifiera samt bedöma alla relevanta studier 

inom ett visst område eller ämne och att den ofta används för att testa en hypotes (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s.28). Utifrån mina VFU-perioder under lärarutbildningen, utifrån mina 

egna erfarenheter som elev i mellanstadiet samt utifrån det Skolverket visade om de senaste 

PISA och PIRLS undersökningarna (Skolverket 2016 & 2017a) som jag presenterade i 

inledningen, har jag valt att utforma en hypotes. Jag vill testa denna hypotes mot tidigare 

forskning på området. Jag har observerat många elever som har ett bristande läsintresse och 

som tydligt visar att de inte vill läsa skönlitterära böcker när läraren vill att eleverna ska ha 

”tyst läsning”. Dock har dessa elever presterat väldigt bra när det har varit läsförståelsetest 

samt även presterat bra i andra ämnen där god läsförståelse behövs för att kunna utveckla 

lärandet. Eftersom jag under VFU-perioderna varit där under en begränsad tid är det svårt för 

mig att avgöra om elevernas läsförståelse är fortsatt god eller om de enbart presterade bra 

under tiden jag var med i klassrummet. Därför är det intressant att analysera tidigare 

forskning på området och testa min hypotes mot denna för att kunna få fram ett tillförlitligt 

svar på om forskningen stödjer hypotesen eller motbevisar den. Den hypotes jag vill testa är: 

”bristande läsintresse behöver inte påverka elevers läsförståelseutveckling negativt”.  

Utifrån egna erfarenheter av människor jag observerat samt av hur Skolverket beskriver att 

PISA- och PIRLS-undersökningar visar att barns läsförståelse har förbättrats trots det 

påstådda låga läsintresset hos barn (Skolverket 2016 & 2017a), vill jag undersöka om ett barn 

verkligen behöver ha ett stort läsintresse för att gynna sin läsförståelseutveckling, eller om 

läsförståelseförmågan kan utvecklas på egen hand. Jag kommer att göra en egen undersökning 

där jag fyller i tidigare forskning genom att testa min hypotes och ta stöd i material som 

artiklar, avhandlingar o.s.v. Detta för att finna andra slutsatser än den tidigare forskningen för 

att bidra med något nytt från min undersökning. Jag vill undersöka om min hypotes stämmer 
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eller om det finns statistik och forskning på att elevers läsintresse påverkar deras 

läsförståelseutveckling i hög grad.  

2.2 Perspektiv 

I den här studien kommer jag genomgående att utgå från ett pedagogiskt perspektiv. Detta 

görs med utgångspunkt i ett antal frågeställningar som kopplas till skolan och elevers lärande 

och utveckling. Jag kommer att göra en analys av tidigare forskning samt testa min hypotes 

mot den tidigare forskningen för att få fram slutsatser som är intressanta för pedagoger att 

reflektera över i sitt yrke. Tanken är att jag ska få fram slutsatser kring hur viktig roll läraren 

har för att eleverna ska kunna utveckla sitt läsintresse och sitt lärande. Jag vill även få fram 

slutsatser angående vilken koppling som finns mellan elevers läsintresse och deras 

läsförståelseutveckling. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv vill jag få fram slutsatser som går 

att applicera på en skolklass och dess elever. Tanken med studien är att andra lärare samt jag 

själv ska kunna använda slutsatserna för att om möjligt förbättra undervisningen och 

därigenom främja elevers läsintresse samt deras läsförståelseutveckling.  

 

2.3 Material  

För att få fram relevant material som jag skulle kunna använda i min studie valde jag att göra 

databassökningar på universitetsbibliotekets hemsida. Jag använde söktjänsten LIBRIS för att 

hitta lämpligt material till min studie. Jag använde bland annat sökorden läsintresse, läslust 

samt läsförståelse för att kunna få fram böcker och artiklar som kunde vara relevanta för min 

studie. Jag använde mig även av söktjänsten DiVA för att hitta lämpligt och ämnesliknande 

material som jag kunde ha med i min undersökning. Jag använde sökorden läsintresse samt 

läslust och begränsade sökningen för att enbart få fram forskningspublikationer och att dessa 

skulle vara refereegranskade. Under dessa sökord fick jag totalt fram 11 träffar. Utifrån dessa 

träffar och efter att jag läst igenom de sammanfattningar och nyckelord som fanns, valde jag 

ut 5 artiklar som var relevanta för mig att använda i min studie. Jag gjorde även fria sökningar 

på Google för att hitta artiklar samt avhandlingar om barns intresse till läsning som skulle 

vara intressanta och relevanta för min studie. Jag använde mig bland annat av sökorden barns 

läsintresse och läsintressets påverkan på läsförståelsen för att hitta material till min studie. 

Jag har även sökt fram lämplig litteratur genom att kolla igenom andra ämnesliknande 

uppsatsers referenslistor för att hitta artiklar, avhandlingar samt böcker som kan passa och 

vara relevant för min egen undersökning. Jag har även varit inne på Skolverkets hemsida och 

sökt efter relevant material och statistik som handlar om elevers läsförståelse samt deras 
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läsintresse. Sökorden jag använde på Skolverkets hemsida var läsintresse, läsförståelse samt 

läsning. Vad för material jag använt kommer jag att beskriva vidare nedan.  

 

Tarja Alatalos bok Läsundervisningens grunder har jag haft nytta av i min studie. Boken 

fokuserar på att presentera forskning som gjorts kring läsförståelse och läsning. I boken fann 

jag tre kapitel som jag ansåg passade för min studie, dessa var skrivna av Tarja Alatalo, Lena 

Ivarsson och Caroline Liberg. Kapitlen handlade om vilken koppling som finns mellan 

läsflytet och läsförståelseförmågan, vilken betydelse läsning har för elevernas utveckling av 

läsintresse samt vilka didaktiska val en lärare behöver göra för att utföra en bra 

läsundervisning (Alatalo red. 2016). Dessa perspektiv var intressanta i min egen studie 

eftersom författarna berörde områden jag ville fokusera på. Kapitlen berörde även områden 

som inte stöttade min hypotes och därför tog jag med dessa perspektiv för att jämföra med 

andra perspektiv som stöttade min hypotes. Jag anser att boken är en tillförlitlig källa. Detta 

eftersom den innehåller kapitel skrivna av forskare och lektorer som har mycket erfarenhet av 

läs- och skrivundervisning, vilket är området jag fokuserar på.  

 

Tujafon Ibragimovas artikel ”Läsning bland unga minskar: mycket annat som konkurrerar” 

för SVT nyheter använde jag som ett stöd för att visa en nutida nyhetsartikel som påpekar att 

det är många unga som inte har något intresse för läsning. Artikeln är ingen forskning i sig, 

men den refererar till rapporter som gjorts angående det sjunkande läsintresset (Ibragimova 

2019, 29 mars). Därför kände jag att detta var en bra artikel för att visa att läsintresset är lågt 

bland svenska barn och ungdomar. Dock är det svårt att veta om det som förekommer i en 

artikel från SVT är trovärdigt. Men jag ansåg ändå att det är viktigt att lyfta att läsintresset 

bland unga är ett problem som behöver ”lösas” och det tyckte jag artikeln bidrog med.  

 

Inger Norbergs bok Läslust och lättläst: att förebygga och reparera lässvårigheter och 

bevara läslusten är en annan bok jag använde mig av i studien. Boken beskrivs som en 

handbok i läs- och skrivarbetet för pedagoger som arbetar i skolår 4–9 och påstås ge svar på 

hur man hjälper elever att hitta sin läslust. Jag har analyserat de kapitel som visar perspektiv 

som berör barns läsning samt högläsningens betydelse och ett av dessa kapitel var, utöver 

Inger Norberg, skrivet av Anne-Marie Körling (Norberg 2003). Jag hade god användning av 

denna bok för att kunna styrka annan forskning med perspektiv som berörde barns läsintresse 

och samt hur viktig läraren är i att vara en förebild för eleverna. I boken har jag refererat till 

två författare som har erfarenhet av undervisning för barn och unga. Det framgår inte i boken 
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om det är forskning, det som framförs är att boken fungerar som en handbok för lärare. 

Utifrån detta går det inte att säkerställa om källan är fullt tillförlitlig. Men jag ville ha med 

den eftersom den lyfter intressanta perspektiv från personer som är involverade i skolvärlden.  

 

Vidare använde jag Caroline Libergs rapport ”Texter, textuppgifters och undervisningens 

betydelse för elevers läsförståelse: fördjupad analys av PIRLS 2006” för Skolverket som 

fokuserar på att visa resultaten från PIRLS-undersökningen 2006. Författaren analyserar 

resultaten från undersökningen för att diskutera vilken betydelse texter och textuppgifter har 

för elevers läsförståelse, samt vilken koppling som finns mellan en elevs läsförmåga och deras 

läsfärdighet (Liberg 2010). Jag använde mig av Libergs rapport eftersom hon framförde 

perspektiv som inte visade sig stödja min hypotes. Jag använde rapporten för att jämföra med 

andra perspektiv kring området för att få fram en tydlig slutsats kring kopplingen mellan 

läsförståelsen och läsintresset. Statistiken som framfördes kring resultaten från PIRLS-

undersökningen 2006 visade perspektiv som var intressant för min studie om elevers läsning 

och läsintresse. Dock genomförde Liberg sin undersökning genom att analysera resultaten 

från PIRLS, vilket betyder att hon haft möjlighet att tolka resultatet utifrån egen synvinkel. 

Detta kan påverka trovärdigheten i hennes analys. Men eftersom Liberg är en forskare inom 

läs- och skrivområdet litar jag på att hon är kunnig och utgår från ett etiskt perspektiv där hon 

ger en god och trovärdig analys. 

 

Gunilla Molloys bok När pojkar läser och skriver fokuserar på att analysera pojkars argument 

kring deras bristande läsintresse. Författaren beskriver även några didaktiska resonemang hon 

funderat på under tiden hon undervisat en klass där det fanns många pojkar som visade stort 

motstånd till läsning. Molloy framför argument om att det främst är pojkar som tycker det är 

tråkigt att läsa samt argument som beskriver att hon stödjer min hypotes. Jag har använt mig 

av boken i min studie för att visa att barn har ett lågt läsintresse och att det främst verkar gälla 

pojkar samt framföra hennes åsikter och perspektiv kring kopplingen mellan läsintresset och 

läsförståelseutvecklingen (Molloy 2007). Molloy genomförde sin undersökning i en klass som 

hon följde under tre år. Eftersom hon själv har varit ute och studerat elever i ett autentiskt 

klassrum påstår jag att trovärdigheten är hög i hennes studie.  

 

I Catarina Schmidts avhandling Att bli en sån’ som läser: barns menings- och 

identitetsskapande genom texter framförs Schmidts undersökning där hon inriktat sig på att 

studera nio barn i årskurserna 3–5 och deras erfarenheter av texter hemma, på sin fritid och i 
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skolan. Syftet med Schmidts undersökning är att kartlägga texter som barn möter för att sedan 

undersöka vilka villkor och möjligheter som textorienterade aktiviteter medför för barnens 

menings- och identitetsskapande (Schmidt 2013). Jag har i min studie använt mig av de 

exempel författaren ger kring vilka aktiviteter som medför att eleverna utvecklar sitt lärande 

samt deras läsintresse, eftersom det är detta som jag fokuserar på. Tillförlitligheten är hög i 

Schmidts studie. Detta eftersom hon genomfört sin studie genom att dels intervjua elever och 

lärare vilket inte ger alltför stora öppningar för fria tolkningar. Schmidt visar tidigare 

forskning på området, men visar överlag fram sina egna resultat, vilka jag påstår är trovärdiga 

eftersom ett fältarbete har genomförts.  

 

Statens offentliga utredningar och läsdelegationens betänkande ”Barns och ungas läsning: ett 

ansvar för hela samhället” har jag haft god användning av i min studie. Detta eftersom 

betänkandet berör många olika perspektiv på läsning och vilka faktorer som påverkar ett 

barns läsintresse. SOU och läsdelegationen har som syfte att bidra till att ge alla barn och 

ungdomar likvärdiga förutsättningar för att utveckla sin läsförmåga och få lustfyllda 

läsupplevelser (SOU 2018:57). Jag har använt betänkandet för att belysa elevers bristande 

läsintresse och hur viktig roll lärare och vuxna har för att agera läsande förebilder för barn och 

unga. Jag har även visat de perspektiv som framförts i betänkandet angående kopplingen 

mellan yngre barns och äldre barns läsintresse, vilket inte visade sig vara som jag trodde 

innan jag genomförde studien. Eftersom det är regeringen som har tagit fram betänkandet med 

hjälp av en läsdelegation innehållandes både författare och forskare anser jag att detta 

material är tillförlitligt. Läsdelegationen innehåller personer som har stark koppling till 

läsning och som är kompetenta på sitt område och därigenom ser jag deras argument som 

trovärdiga.  

 

Britta Stenssons bok Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning använde jag i 

min studie eftersom den framför perspektiv som handlar om vikten av att barn och unga läser. 

Boken fokuserar bland annat på att visa vad skolan kan göra för att öka barnens läsintresse, 

hur en lärare kan skapa ett läsande klassrum samt att läraren själv måste vara en läsare för att 

vara en bra förebild (Stensson 2006). Alla dessa perspektiv har jag tagit med i min egen 

undersökning. Detta eftersom de är intressanta för mig att jämföra med annan forskning för 

att komma fram till slutsatser om lärarens roll och hur barnens läsintresse kan främjas. Boken 

har en grund i Stenssons klassrumserfarenhet och har kommit fram som en bok för pedagoger. 

Eftersom författaren använder sina erfarenheter från skolundervisning menar jag att hennes 
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resultat blir trovärdiga. Detta eftersom hon varit med om det hon skriver om i sin bok. Dock 

framgår det inte exakt hur hon genomfört sin forskning, vilket jag gärna sett att hon skulle 

framhävt.  

 

I Anders Öhmans och Maria Jönssons bok Litteratur och läsning, litteraturdidaktikens nya 

möjligheter använde jag mig av ett kapitel skrivet av Anders Öhman, som berörde elevers 

läsintresse och att den har minskat bland barn och unga. Författaren framförde argument kring 

att läsintresset minskar på grund av det ökande användandet av digitala medier (Öhman 

2015). Jag använde mig av dessa argument för att ställa dem mot andra argument som påstod 

liknande eller helt skilda saker för att få fram en tydlig slutsats kring varför läsintresset har 

minskat och vad detta egentligen beror på. Det framförs att bokens kapitel har skrivits av 

författare som är intresserade av att undersöka barn och ungas läsning, men inte vilken typ av 

forskning som har genomförts. I det kapitlet jag använt stödjer sig Öhman mot annan litteratur 

där jag gör tolkningen att författaren gjort en litteraturstudie av något slag. En litteraturstudie 

ger stora möjligheter för egna tolkningar. Utifrån detta anser jag att källans trovärdighet kan 

diskuteras. Eftersom källan framför argument som jag ser som intressanta ville jag ändå 

inkludera dessa i min studie. 

 

Jag har i min studie använt mig av ett antal publikationer som Skolverket gjort. Dessa är Mats 

Dolotkhahs, Frances Hultgrens och Monika Johanssons artikel ”Vad läser elever” (Dolotkhah, 

Hultgren och Johansson 2017), Frances Hultgrens artikel ”Att vara en läsande förebild” 

(Hultgren 2015), Frances Hultgrens och Monika Johanssons artikel ”Att stimulera elevers 

läsintresse” (Hultgren och Johansson 2015) samt Anita Vargas, Frances Hultgrens och Olle 

Widhes artikel ”Att stimulera elevers läsintresse: ett samverkansuppdrag” (Vargas, Hultgren 

och Widhe 2015). Alla dessa artiklar fokuserar på att undersöka och visa argument kring hur 

elevers läsintresse kan stimuleras, hur viktigt det är att unga läser samt hur vuxna människor 

kan agera läsande förebilder för barn och unga. Jag har använt alla dessa artiklar eftersom de 

fokuserar på delar som jag var intresserad av att ha med i min studie och därför kunde jag 

nytta dem i min egen undersökning. Dessa artiklar använde jag som komplement till annan 

forskning. Jag valde att ställa dessa artiklar mot annan forskning för att få fram en tydlig 

slutsats kring mitt valda område. Eftersom det är Skolverket som tagit fram dessa 

publikationer i samband med forskare ser jag att artiklarna är trovärdiga. Artiklarna och 

forskarna framför argument som jag ser som tillförlitliga. Men jag hade önskat att artiklarna 

framfört hur de kommit fram till sina resultat, vilket hade ökat trovärdigheten mer.  
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Slutligen har jag även gjort sökningar på Skolverkets hemsida där jag fått fram ett antal 

artiklar och texter gjorda av Skolverket som fokuserade på områden som jag kände att jag 

kunde nyttja i min studie. Dessa texter benämns: ”Digital och traditionell: analys av olika 

elevgruppers läsning utifrån PISA 2009” (2013), ”PIRLS 2016: läsförmågan hos svenska 

elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv” (2017b), ”Lärares relationskompetens viktig 

för elevengagemang” (2019a), ”Svårt att bedöma läsförståelse” (2019b) samt ”Tryckta texter 

ger bättre läsförståelse” (2019c). Jag ville ha med forskning gjord av Skolverket eftersom jag 

känner att det är en trovärdig källa som är engagerad i elever och deras skolgång. Jag använde 

specifika sökord för att hitta artiklar och texter som jag kunde komplettera annan forskning 

med. Skolverkets forskning framför perspektiv som berör lärarens roll i klassrummet samt hur 

digital och traditionell läsning framställs och vad de innebär. Texterna och artiklarna berör 

även perspektiv kring läsförståelse. Slutligen visar de även argument kring vilken koppling 

som ses mellan en elevs läsintresse och dennes läsförståelseutveckling, vilka inte visade sig 

stödja min hypotes.     

 

2.4 Tillvägagångssätt och analysmetoder 

I det material jag valt ut som relevant för min studie har jag fokuserat på att finna de centrala 

begrepp jag utgår från i min studie. I min studie är de centrala begreppen elever, läsning, 

läsintresse samt läsförståelseutveckling och det är dessa begrepp jag försökt att finna i den 

forskning jag valt ut till min studie. För att jag skulle kunna avgöra om forskningen var 

relevant för min studie valde jag till en början att läsa igenom innehållsförteckningen, 

inledningen, syftet och frågeställningarna. Detta för att avgöra om de passade för det jag ville 

undersöka. Jag ville finna delar i forskningen som fokuserade på vilken koppling som går att 

finna mellan unga barns läsintresse och äldre barns läsintresse samt hur viktig läraren är för 

att kunna främja elevers läsintresse. Slutligen ville jag även finna forskning som fokuserat på 

att undersöka vilken eventuell koppling som går att finna mellan elevers läsintresse och deras 

läsförståelseutveckling. All forskning har inte fokuserat på alla dessa delar och då har jag fått 

styrka och ställa olika forskningspublikationer mot varandra för att få svar på mina 

frågeställningar. I forskningen jag har valt ut för min studie har jag försökt att få med så 

mycket som möjligt och alla perspektiv kring ett visst område som framförts. Dock har vissa 

delar i det valda materialet varit irrelevanta för min studie. Exempelvis har viss forskning 

fokuserat på hemmets påverkan på elevers läsintresse och läsförmåga samt vilken påverkan 

läsning på fritiden har på eleverna och detta har jag inte fokuserat på. Därför har jag inte 

kunnat tagit med alla delar från mitt valda material. Men som jag tidigare nämnt har jag 
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försökt stödja viss forskning mot annan forskning för att få fram ett brett perspektiv, svar på 

mina frågeställningar samt svar på om min hypotes stämmer eller inte. Eriksson Barajas et al. 

beskriver att det är viktigt att göra etiska överväganden vid en systematisk litteraturstudie. Ett 

övervägande som bör göras är att presentera alla resultat som återfinns i den tidigare 

forskningen oavsett om de stödjer en hypotes eller inte. Det ses som oetiskt att endast 

presentera den forskning som stödjer den egna hypotesen (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 70). 

Eftersom jag i min studie utgår från en hypotes var det viktigt att presentera alla argument 

som den tidigare forskningen framförde kring området oavsett om den visade sig stödja min 

hypotes eller inte. För att analysera det material jag valt ut till min studie valde jag att göra en 

innehållsanalys. Eriksson Barajas et al. beskriver att en innehållsanalys kännetecknas av att 

forskaren försöker identifiera centrala mönster och teman i forskning (Eriksson Barajas et al. 

2013, s. 148–149). Jag har försökt att identifiera mönster och teman i det valda materialet som 

berör läsning, läsintresse samt läsförståelse och sedan kopplat ihop de centrala mönstren från 

blandad forskning för att komma fram till mina slutsatser. 

         

2.5 Tillförlitlighet och räckvidd   

Ulf Brinkkjaer och Marianne Høyen beskriver i boken Vetenskapsteori för lärarstudenter att 

kvaliteten på forskning ofta värderas utifrån tre kriterier: validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet. Författarna beskriver att validitet avser att man undersöker det man ämnat 

att undersöka samt i vilken grad resultaten är trovärdiga. Vidare ges det exempel på att något 

som medför dålig validitet är om ett frågeformulär vid en undersökning innehåller fel och 

brister och om dessa medför osäkra respondenter (Brinkkjaer och Høyen 2013, s. 104). 

Eftersom jag inte utför en undersökning som kräver respondentsvar anser jag att jag uppnår 

hög validitet. Jag uppnår även hög validitet eftersom jag undersökt det jag ska genom att ha 

sökt fram forskning som stämmer överens med mitt syfte och som svarar på mina 

frågeställningar. Eriksson Barajas et al. menar att reliabilitet avser en undersöknings eller 

studies förmåga att vid upprepade mätningar få resultatet att bli detsamma. Exempel på låg 

reliabilitet beskrivs vara om undersökningen påverkas av slumpmässiga fel eller om det finns 

oklarheter i frågeformuleringar eller instruktionsfel om hur en enkät ska besvaras (Eriksson 

Barajas et al. 2013, s. 103). Reliabiliteten kan vara låg i min studie om jag har gjort 

tolkningsfel och inte förstått det som den tidigare forskningen framfört eller på grund av att 

jag inte gör upprepade mätningar av undersökningen. Men eftersom jag inte genomför en 

undersökning som kan medföra frågeformuleringsfel eller instruktionsfel, menar jag att jag 

uppnår hög reliabilitet trots att det kan uppstå tolkningsmissar. Brinkkjaer och Høyen visar att 
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generaliserbarhet handlar om att en forskare undersöker en mindre del av ett område och 

därefter generaliserar undersökningen för exempelvis hela befolkningen (Brinkkjaer och 

Høyen 2013, s.106). I min studie syftar jag till att undersöka ett område som handlar om barn 

och ungas läsning och deras läsförståelseutveckling. Alla elever är olika och har skilda 

förutsättningar för hur väl deras läsning och läsförståelse utvecklas. Men trots detta är min 

bedömning att jag kan generalisera mina resultat på hela Sverige och dess skolelever i 

mellanstadiet. Detta eftersom jag undersöker läsning och läsförståelse, områden som 

förekommer bland alla Sveriges skolelever och eftersom jag analyserat statistik som visar 

resultat som är generaliserat för skolelever.  
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3. Tidigare forskning 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera tidigare forskning som behandlar samma område 

som jag själv ämnar behandla i min studie. Jag kommer både att presentera två avhandlingar 

som jag hittat som berör elevers skönlitteraturläsning och sedan en tidigare gjord 

studentuppsats som kommer in på ämnet läsning och läsintresse. Jag kommer att visa på vad 

den tidigare forskningen har berört samt hur jag ska göra för att behandla någonting nytt som 

den tidigare forskningen inte har varit inne på.  

 

3.1 Avhandlingar 

Den första avhandlingen som jag funnit och som handlar om ett liknande ämne som jag 

kommer att undersöka är Annette Ewalds avhandling Läskulturer: Lärare, elever och 

litteraturläsning i grundskolans mellanår. Avhandlingen har som huvudsyfte att ”belysa den 

betydelse läsning av skönlitteratur ges i skolans mellanår i början av det tjugoförsta 

århundrandet” (Ewald 2007, s. 28). Författarens syfte är att beskriva autentiska 

undervisningsprocesser och lärares och elevers arbete med skönlitteratur i skolans mellanår. 

Författaren genomförde undersökningen som ett fältarbete där hon observerat samt samtalat 

med lärare och elever på fyra kommunala grundskolor. Undersökningen utgår från ett antal 

litteraturdidaktiska frågeställningar som handlar om lärares förhållningssätt gentemot 

skönlitteratur i undervisningen. Två av frågorna som utgör undersökningen är: ”Hur förhåller 

sig de olika lärarna till litteratur och läsning?” samt ”Vilka möjligheter och syften uttrycker de 

att de ser med skolans litteraturläsning?” (Ewald 2007, s. 28). Jag kommer att ha god 

användning av Ewalds avhandling när jag ska göra min egen undersökning. Författaren 

fokuserar mycket på hur läraren samt eleverna ska kunna använda sig av skönlitteratur i 

klassrummet och det är något jag är intresserad av att lyfta i min egen undersökning. Eftersom 

Ewald gjort en egen studie där hon undersökt klassrum och skolor anser jag att detta är en 

trovärdig källa där argumenten som framförs är att lita på.  

Den andra avhandlingen som berör samma område som jag själv ämnar undersöka är 

Elisabeth Franks avhandling Läsförmågan bland 9–10 åringar - betydelsen av skolklimat, 

hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund. Författaren beskriver att 

syftet med denna avhandling är ”att bidra med kunskaper kring förhållanden i skol- och 

klassrumskontext som är av betydelse för elevers läsförmåga” (Frank 2009, s. 14). Författaren 

undersöker vilka faktorer som kan vara antingen hindrande eller bidragande i elevers 
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utveckling av läsförmågan. Målet med avhandlingen är enligt författaren ”att hitta 

förklaringar till skillnader i läsförmåga vilket kan åstadkommas genom att teoretiska modeller 

av orsaksfaktorer prövas empiriskt” (Frank 2009, s. 14). Den här avhandlingen är dock inte 

passande för mig att analysera i min undersökning. Avhandlingen syftar till att finna vilka 

faktorer som påverkar en elevs läsförmåga, vilket även jag kommer att fokusera min egen 

undersökning på. Dock fokuserar denna författare bland annat på att undersöka vilken 

påverkan elevers hemmiljö har på deras läsförmåga samt vilken påverkan lärarens 

utbildningskompetens har på elevers läsförmåga, vilket jag inte ämnar att undersöka. Därför 

kommer jag inte att kunna använda mig av Franks studie i min egen studie mer än att jag 

kommer jämföra mina slutsatser med Franks slutsatser. Avhandlingen berör samma område 

som mig, men kommer in på andra delar som kan påverka elevernas läsförmåga jämfört med 

vad jag ämnar göra (Frank 2009, s.14).   

3.2 Studentuppsatser 

Utifrån mina sökningar i söktjänsten DiVA fick jag fram ett antal studentuppsatser vars 

syften, frågeställningar och slutsatser jag läste igenom. Jag hittade ett antal uppsatser som jag 

märkte fokuserade på samma område som jag kommer att undersöka i min uppsats. Dessa 

uppsatser fokuserade på att undersöka hur läraren ska arbeta för att främja elevers läsintresse 

samt hur elever i årskurserna 1–6 uppfattar sina läsvanor. Men det var en uppsats som jag 

märkte hade snarlikt innehåll som jag ämnar att ha i min uppsats och det är den som jag 

kommer ta upp vidare i det här avsnittet. Jag kommer även att använda den uppsatsen och 

jämföra vilka slutsatser de författarna har kommit fram till med de slutsatser som jag till slut 

kommer komma fram till i min undersökning. Uppsatsen skrevs av Mattias Andersson och 

Johan Brcic och uppsatsnamnet är ”Att främja läsintresse och läsförmåga – en litteraturstudie 

om pedagogens arbete kring läsning”. Författarnas syfte var att studera vad tidigare forskning 

påstår om vad en lärare kan bidra med för att öka elevers läsintresse samt motivation och 

därigenom deras läsförmåga (Andersson och Brcic 2016, s.3). Jag har samma grund som 

dessa studenter, men de fokuserar inte mycket på om läsintresse och 

läsförmågan/läsförståelseutvecklingen är sammankopplade och om de påverkar varandra. 

Detta vill jag studera och därigenom bidrar jag med någonting nytt som jag anser att dessa 

studenter inte har gjort för att knyta ihop eller hålla isär läsförståelseutvecklingen från 

läsintresset.  
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4. Analys 

4.1 Vikten av att börja läsa skönlitteratur i ung ålder 

Statens offentliga utredningar och läsdelegationen beskriver att läsning är en viktig del för en 

människas privatliv, arbetsliv samt utbildning. Läsförmågan spelar en viktig roll i barns 

kunskapsutveckling och även deras möjlighet att kunna delta i och påverka det samhälle som 

hen lever i. SOU och läsdelegationen beskriver vidare att det tjugoförsta århundradet visat 

oroande resultat kring ungas läsintresse och det är något som delegationen tar på största 

allvar. Delegationens syfte är att utföra ett uppdrag som i slutändan ska bidra till att ge barn 

och ungdomar förutsättningar för att utveckla lustfyllda läsupplevelser samt även deras 

läsförmåga (SOU 2018:57, s. 23). Dolotkhah et al. visar att det finns många institutioner runt 

om i det svenska samhället som fokuserar på att barn behöver utveckla sin läsförmåga och sitt 

läsintresse. Detta för att eleverna i nuläget och i framtiden ska kunna vara delaktiga i sin 

utbildning, sitt arbete samt deras samhällsliv. Vidare beskriver författarna att läsning är en 

stor tillgång för demokratin som råder i Sverige (Dolotkhah et al. 2017, s. 2). Mot denna 

bakgrund är min bedömning att det runt om i Sverige bland olika institutioner samt inom 

regeringen läggs mycket energi på att lösa problemet med att barns och ungdomars läsintresse 

visat oroande resultat. I och med att det finns tydlig oro kring att barn och ungdomar har ett 

lågt läsintresse är det intressant att undersöka om det går att främja läsning i ung ålder och om 

detta medför att detta läsintresse kan följa med upp i äldre åldrar. Jag vill se och dra slutsatser 

kring om det finns någon koppling mellan elevers läsintresse i ung ålder och äldre ålder. 

Därigenom kommer jag att undersöka hur ungas läsning och äldre barns läsning framställs 

och vilka eventuella kopplingar som finns.  

 

4.1.1 Läsning bland barn och ungdomar 

Ewald beskriver att en av lärarna hon studerat påstår att hen har en väldigt stökig och 

läsovillig fjärdeklass. Läraren påstår att det finns några få perioder under ett läsår som 

eleverna blir intresserade av skönlitteratur och läsning. Dessa perioder är när läraren väljer att 

läsa högt för klassen ur en skönlitterär bok. Utifrån reflektioner från läraren uppmärksammas 

att det främst är pojkarnas läsintresse som ökar när hen väljer att läsa högt för klassen. Vid ett 

tillfälle valde läraren att påbörja högläsning ur boken Röde Orm av Frans G. Bengtsson. 

Denna bok fångade pojkarnas intresse på grund av de våldsamma krigsscenerna och flickorna 

lyssnade även de med stor förtjusning på boken enligt läraren som Ewald observerade (Ewald 

2007, s. 139). Det har gjorts många undersökningar på vilka skillnader det finns mellan 
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pojkars och flickors läsning och läsintresse och det har sedan länge varit bevisat att flickor 

läser mer skönlitteratur än pojkar. Ewald beskriver att skillnaderna mellan könen gällande 

läsning och läsintresse framträder tydligt med åren. När barnen är 7–8 år syns inga skillnader 

gällande läsning och läsvanor men vid 15–16 års ålder syns stora skillnader mellan könen. 

Återkommande rapporter visar att barn och ungdomar i allmänhet inte läser och att 

läsintresset därmed är lågt (Ewald 2007, s.139–140). Ewald talar om att böcker har tappat 

betydelse för pojkar och att de varken har något intresse av att läsa på sin fritid eller under 

skolundervisningen (Ewald 2007, s. 140).  

 

I en undersökning som SIFO framställt på uppdrag av Lärarnas riksförbund visas det att var 

fjärde pojke svarat att de aldrig läser skönlitterära böcker i skolan. Vidare beskrivs det att 

hälften av 13–15 åriga elever svarat att de aldrig eller väldigt sällan läser en bok på fritiden. 

Ewald visar att det i samma undersökning har fastställts att svenska fjärdeklassare är de som 

läser allra mest i jämförelse med jämnåriga danska och norska barn. Det är enbart 1% av de 

svenska fjärdeklassarna som anger att de aldrig läser en bok (Ewald 2007, s.140). I och med 

att det framställs att det framförallt är pojkar som har ett bristande läsintresse finner jag att det 

är väldigt viktigt för lärare runt om i Sverige att försöka främja läsintresset hos denna 

målgrupp. Det blir även viktigt för hemmen och föräldrar att vara med som en del av deras 

barns läsning och utifrån möjlig förmåga stötta läsintresset. Det är dock svårt ur ett 

pedagogiskt perspektiv att vara med och styra hur väl hemmen främjar sina barns läsintresse. 

Därför är det väldigt viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv att lärarens roll i främjandet av 

elevers läsintresse tas på största allvar och att tillräckligt med tid och energi läggs på att lösa 

detta problem. Detta för att om möjligt öka samt även bevara barnens läsintresse i ung ålder 

upp till äldre åldrar. Gunilla Molloy visar ett citat från en pojke i årskurs 7 som lyder:  

 

”Jag tycker Sandor/Ida sög hårt. Jag hatar och läsa därför hatar jag alla böcker. 

Jag ryser när jag ser en bok. Det är så tråkigt att läsa böcker, varför inte se en film, 

det är ju inte 1700-talet. Fan jag är ju inte på 1700-talet. Det är ju 2004. Jag 

kommer ju inte läsa tråkiga böcker när jag blir stor för det är ju bara så tråkigt. 

(Pelle år 7)” (Molloy 2007, s. 9).  

  

Molloy beskriver att detta citat skildrar en av flera negativa åsikter som finns bland ungdomar 

angående läsning. Författaren beskriver vidare att det framförallt är ordet ”tråkigt” som 

återkommer när ungdomar ska beskriva sina åsikter om att läsa skönlitteratur. Trots att det i 
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många sammanhang beskrivs att det framförallt är pojkar som tycker läsning är tråkigt menar 

Molloy att det bör poängteras att det även är många flickor som tycker det är tråkigt att läsa 

(Molloy 2007, s. 9). Ewald visade att svenska fjärdeklassare var de som läste allra mest 

(Ewald 2007, s.140), samtidigt som Molloy betonar att många flickor och pojkar i högstadiet 

tycker det är tråkigt att läsa och därmed väljer att inte läsa skönlitterära böcker (Molloy 2007, 

s. 9). Detta ger en antydan om att det finns en stor brist i hur väl unga barns läsintresse följer 

med upp i tonåren. Ibragimova beskriver att Johan Unenge påstår att läsande som 

sysselsättning minskar bland alla åldersgrupper. I Statens medieråds senaste mätning 2016 

som visade den dagliga läsningen av böcker eller tidningar, återfanns sjunkande siffror bland 

alla åldersgrupper. Ibragimova visar att bland 9–12 åringar hade siffran minskat med 5 

procent och bland 13–16 åringar hade siffran minskat med 9 procent (Ibragimova 2019, s. 1). 

Detta visar på att det fortfarande idag precis som för 10 år sedan är ett stort problem att unga 

inte läser och att läsintresset är lågt både bland yngre barn samt äldre barn/ungdomar. Men 

eftersom dessa siffor visas i en nyhetsartikel är det osäkert om dessa är trovärdiga. Därför 

behöver dessa siffor kontrolleras med annan forskning som visar trovärdiga resultat kring 

läsintressets sjunkning bland barn och unga.  

 

Anders Öhman visar även han att bokläsningen generellt sett minskar bland olika 

åldersgrupper. Läsningen bland tonåringar har minskat avsevärt och en viktig orsak till denna 

minskning påstås vara konkurrensen som kommer från internet och digitala medier. Internet 

och digitala medier är inte något som enbart påverkar barn och ungdomars läsning utan 

Öhman påstår att det även påverkar andra åldersgrupper. Mellan åren 2000–2010 ökade den 

genomsnittliga internetanvändningen med 36 procent och bokläsningen minskade med 3 

procent (Öhman 2015, s. 67). Skolverket visar upp statistik framtagen av Statistiska 

centralbyrån. Denna statistik visar att 93 procent av den vuxna befolkningen i Sverige hade 

tillgång till dator samt internetuppkoppling år 2011. 90 procent av denna befolkning angav då 

att de använde internet regelbundet. Skolverket visar att det finns en nedåtgående trend bland 

barn och ungdomar i åldrarna 9–24 år som läser skönlitteratur (Skolverket 2013, s. 5). Denna 

nedåtgående trend jämförs med att barn och ungdomar i högre grad använder digitala medier 

och Skolverket visar att digital läsning blir allt vanligare än läsning av fysiska böcker 

(Skolverket 2013, s. 6). Skolverket visar dock att goda läsare generellt sett använder datorer 

och digital läsning i större utsträckning än mindre goda läsare (Skolverket 2013, s. 21). Den 

digitala läsningen avser läsning som sker på en datorskärm av texter främst på olika 

webbplatser. Traditionell läsning definieras som läsning av texter som finns tillgängliga på 
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papper, exempelvis tidningar och böcker. Det finns även en annan typ av läsning som ligger 

mellan den digitala och den traditionella läsningen. Denna typ är läsning av e-böcker som sker 

via en skärm men som i många avseenden liknar den traditionella läsningen (Skolverket 2013, 

s. 6).  

  

Skolverket visar att digital läsning samt traditionell läsning har samma grundläggande teknik. 

Läsaren måste kunna avkoda snabbt för att identifiera bokstäver och sedan binda ihop dessa 

till ord och slutligen meningar. Läsaren måste även ha god språkförståelse för att de ord och 

meningar som läses ska kunna ges en innebörd (Skolverket 2013, s. 6). Dock visar Skolverket 

att digital läsning karaktäriseras av att läsaren skumläser och letar efter nyckelord och därmed 

läggs det mindre tid på djupläsning samt på koncentrerad läsning (Skolverket 2013, s. 7). Min 

bedömning utifrån detta blir att det ökande användandet av digitala medier bland barn och 

ungdomar har en stor påverkan på användandet och läsningen av skönlitteratur. Detta på 

grund av att digitala medier och den digitala läsningen inte medför att eleverna lägger tid på 

djupläsning och koncentrerad läsning av längre texter. Dock visar ovanstående forskning att 

läsningen inte behöver påverkas av att barn och unga främst vill läsa på dator. Väljer eleverna 

att läsa exempelvis e-böcker via en dator ger detta samma effekt som om eleverna läser en 

tryckt bok. Skolverket visade att generellt goda läsare ofta läser via datorer och att de trots 

denna höga användning av digital läsning fortfarande är goda läsare (Skolverket 2013, s. 21). 

Mot denna bakgrund tolkar jag det som att digital läsning kan vara bra för att öka läsintresset 

men att den traditionella läsningen är en viktig grund för barn och unga. Den traditionella 

läsningen är viktig för att både öka läsintresset samt för att eleverna ska kunna ägna sig åt 

djupläsning samt koncentrerad läsning. Detta för att inte enbart skumläsa en text eller bok, 

utan för att förhoppningsvis öka intresset för läsning genom att gå djupare in i en berättelse 

och gå in i en annan värld vilket Öhman styrker (Öhman 2015, s. 69). Dock visade Skolverket 

att läsning av e-böcker liknar traditionell läsning i många avseenden (Skolverket 2013, s. 6). 

Eftersom många barn i dagens samhälle verkar föredra att läsa på nätet tror jag att e-böcker 

kan vara ett bra alternativ att ge som förslag till eleverna om att läsa dessa typer av böcker. 

Detta för att kombinera den digitala och den traditionella läsningen.    

 

4.1.2 Koppling mellan läsintresse i ung ålder och läsintresse i äldre ålder 

Det finns mycket forskning som pekar på att svenska barn och ungdomars läsintresse är 

väldigt lågt. Ewald beskrev att många barn i mellanstadiet har ett stort läsintresse och att 

läsintresset sjunker med åldern (Ewald 2007, s. 140). Statens offentliga utredningar och 
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läsdelegationen visar att det finns ett orosmoln gällande läsvanorna hos ungdomar som är 

mellan barnstadiet och vuxenstadiet. Läsvanorna har förändrats främst bland ungdomar (SOU 

2018:57, s. 26). SOU och läsdelegationen visar utifrån Ulf Fredrikssons rapport ”Läsförmåga, 

läsvanor och läsintresse bland barn och unga i Sverige” att det sjunkande läsintresset bland 

ungdomar inte anses vara ett resultat av minskad läsning i yngre åldrar, utan det sjunkande 

läsintresset anses bero på att det händer någonting med barnen i ungdomsåren. Exakt vad det 

är som händer med barnen när de kommer upp i ungdomsåren beskrivs inte ytterligare, utan 

det är ett påstående utifrån jämförelser mellan barns, ungdomars och äldre personers läsvanor. 

Fredriksson påstår vidare att det är viktigt att undersöka vad som händer med läsintresset i 

ungdomsåren och om detta är en tillfällighet i den tid vi befinner oss i eller om det är en 

långsiktig trend (Fredriksson, SOU 2018:57, s. 26). Mot denna bakgrund ser jag ingen tydlig 

uttalad koppling mellan läsintresset hos unga barn och läsintresset hos äldre barn och 

ungdomar. Eftersom Fredriksson utformat en egen rapport anser jag att ovanstående forskning 

är en trovärdig källa att analysera. Men Fredrikssons påstående om att någonting händer med 

barnen i ungdomsåren anses av mig vara svag. Detta påstående visar att det finns en lucka i 

undersökningen och att ungdomars bristande läsintresse vidare behöver undersökas. Detta 

påstår även Fredriksson, men jag anser att det då är onödigt att göra påståendet nämnt ovan 

eftersom det inte beskrivs ytterligare vad det är som händer med barnen i ungdomsåren.  

 

Öhman beskrev att barns och ungas läsintresse konkurrerar med det ökande användandet av 

internet och digitala medier (Öhman 2015, s. 67). Trots att Skolverket visade att det är många 

av de goda läsarna som använder sig av digitala medier och digital läsning (Skolverket 2013, 

s. 21), är jag övertygad om att traditionell läsning är väldigt viktigt för barn och unga. Detta 

för att öva sin förmåga att läsa mellan raderna samt för att genomföra koncentrerad läsning. 

Det är även viktigt för barn att ägna sig åt traditionell läsning för att läsa längre texter jämfört 

med korta texter som digital läsning oftast avser, vilket ger eleverna större möjligheter att 

djupläsa mer komplicerade texter. Min åsikt är att det är viktigt att få barn intresserade av att 

läsa skönlitterära böcker och att detta är en viktig grund för dem. Detta är min åsikt men jag 

finner inget stöd för denna åsikt i den forskning jag analyserat. SOU och läsdelegationen 

skriver om Ulf Fredrikssons rapport och att läsintresset inte behöver ha någon vidare koppling 

mellan barn och ungdomar (SOU 2018:57, s. 26). Min bedömning blir därför att det inte finns 

en tydligt uttalad koppling mellan yngre barns läsintresse och äldre barns/ungdomars 

läsintresse. Men som jag ser det kan ett ökat läsintresse som barn ändå vara en fördel för att 

kunna bevara detta intresse som äldre. 
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Precis som Öhman var inne på är min bedömning att digitala medier kan vara ett stort hinder 

för hur väl ett barn utvecklar ett läsintresse. Om ett barn enbart läser korta texter på sociala 

medier eller andra webbplatser ser jag detta som ett hinder för hur väl de utvecklar sitt 

läsintresse. Om de digitala verktygen används på rätt sätt genom att eleverna läser längre och 

mer komplicerade texter utöver texterna de läser på sociala medier, finns goda möjligheter att 

utveckla läsintresset. Men som sagt är det viktigt att de digitala verktygen och den digitala 

läsningen används på rätt sätt och används på ett sätt som är utvecklande och lärande för 

eleverna. I och med att mycket av dagens undervisning i skolan har blivit digitaliserad är det 

viktigt för läraren att ändå låta sina elever läsa tryckta skönlitterära böcker som komplement 

till de digitala verktygen som används. I kursplanen för svenska skriver Skolverket att ett av 

syftena med svenskundervisningen är att elevers intresse för att läsa skönlitteratur ska 

stimuleras (Skolverket 2018, s. 257). Läraren har därmed en viktig roll i 

svenskundervisningen för att främja elevernas läsintresse och detta kommer jag att analysera 

och diskutera i kommande avsnitt.  

 

4.2 Lärarens viktiga roll i svenskundervisningen 

Britta Stensson talar om att det finns vissa förutsättningar som ett barn måste få för att kunna 

bli en läsare. Barn måste bland annat ges tid, böcker och strategier för att kunna bli en läsare. 

Dessa förutsättningar är upp till skolan att skapa vilket Stensson visar. Tid är en viktig faktor 

som skolan behöver ge eleverna för att de ska kunna utveckla sin läsning och sitt läsintresse. 

På elevers fritid finns det många aktiviteter som tar tid från läsningen och därför är det ytterst 

viktigt att eleverna får mycket tid till att läsa i skolan (Stensson 2006, s. 15). Stensson menar 

att skolan ger eleverna goda förutsättningar till att bli läsintresserade om eleverna får tid till 

att läsa i undervisningen (Stensson 2006, s. 16). Skolverket beskriver att det finns många 

gjorda studier som understryker hur viktig roll läraren har i skolan. Vidare beskrivs att läraren 

har en nyckelroll i hur väl elevers lärande utvecklas och har inte enbart en viktig roll i att vara 

kunnig i de ämnen som läraren undervisar i, utan det anses ännu viktigare att läraren strävar 

mot att skapa motivation samt engagemang hos eleverna (Skolverket, 2019a). Mot denna 

bakgrund ser jag ett stort intresse i att undersöka hur viktig roll läraren har för att kunna 

främja elevernas läsintresse. Det visas ovan att läraren har en viktig roll i ett klassrum. Men 

kan läraren verkligen främja elevers läsning och läsintresse och är det viktigt att läraren då är 

en förebild genom att ha ett eget läsintresse? Detta vill jag vidare undersöka och analysera 

utifrån tidigare gjord forskning. 
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4.2.1 Användning av skönlitteratur i svenskundervisningen 

Stensson beskriver att om det ska finnas någon glädje i skolundervisningen måste det ske ett 

meningsfullt utbyte mellan läraren och eleverna. Aktiviteterna som genomförs i klassrummet 

måste kännas meningsfulla och utvecklande (Stensson 2006, s. 35). Lena Ivarsson beskriver i 

kapitlet Läsningens betydelse för läs- och skrivutvecklingen i boken Läsundervisningens 

grunder att en lärare måste hjälpa eleverna att lära sig läsa. Dock beskriver författaren även 

att det är ytterst viktigt att en lärare arbetar för att utveckla och främja elevernas intresse och 

motivation till läsning. Att låta eleverna vara med och bestämma över vilka böcker som ska 

läsas i undervisningen kan medföra att elevernas engagemang och intresse för läsning ökar 

(Ivarsson 2016, s. 90). Det är betydelsefullt att låta eleverna vara med och ha inflytande över 

vad de ska läsa vid vilka tillfällen. Detta för att få eleverna att känna sig delaktiga i 

undervisningen. Detta kan tolkas som att både Stensson och Ivarsson menar att 

läsundervisningen har goda möjligheter att främja elevernas läsintresse om eleverna får vara 

delaktiga och kan påverka sin undervisning. Att låta eleverna få för mycket ansvar att välja ut 

böcker kan resultera i att de böcker som väljs inte blir lärande eller är lämpliga att läsa i 

skolan. Därför är det viktigt att läraren tillsammans med eleverna väljer ut ett antal lämpliga 

böcker. Skolverket menar att många elever vill få sina röster hörda och påpekar att de känner 

att de inte får vara med och bestämma i undervisningen. Vidare påstås det att om elever får 

vara med och ha inflytande över sin undervisning ökar kontrollen över det egna lärandet 

(Skolverket 2019a). Det är alltså viktigt att eleverna får vara med och bestämma i 

klassrummet. Men det är trots allt läraren som har huvudansvaret i att ta fram litteratur som 

främjar både läsintresset och lärandet hos eleverna. 

 

SOU och läsdelegationen påstår att läraren är en av de viktigaste faktorerna för hur väl 

eleverna utvecklar kunskap i skolan. Läraren har en viktig roll i att känna in sin elevgrupp. 

Läraren behöver veta vad som krävs för varje enskild elev och vilka insatser som behöver 

göras för att utveckla elevernas läsintresse och motivation. För att läraren ska kunna utmana 

och främja elevernas läsning behöver läraren både ha god kompetens och en samling av 

metoder och arbetssätt som hen kan använda i undervisningen (SOU 2018:57, s. 66). Stensson 

visar att om en lärare kommit fram till att litteraturläsning är en viktig del som behöver 

inkluderas i undervisningen behöver den ges tid. Litteraturläsning måste ges tid eftersom det 

är ett arbete som sker på lång sikt. Det är viktigt att inte tappa modet som lärare om elevernas 

lärande inte utvecklas i den takt som läraren själv tänkt (Stensson 2006, s. 35–36). Som jag 

ser det är tid en nyckel till att uppnå en stabil läsutveckling. Får eleverna inte tillräckligt med 
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undervisningstid till att läsa skönlitteratur är det svårt för eleverna att nå ett högre läsintresse. 

Detta styrks även av Hultgren och Johansson som visar att läraren måste ge eleverna tid till att 

läsa utifrån egna intressen och behov. Kravet sätts då på att läraren och eleverna tillsammans 

tar fram en stor variation av läsmaterial som tilltalar olika smaker och elever (Hultgren och 

Johansson 2017, s. 5) 

 

Varga et al. talar om yttre och inre motivation. Författarna framför att elever som drivs av en 

inre motivation uppslukas av böckerna och är nyfikna samt söker ny kunskap genom 

läsningen. De elever som däremot drivs av en yttre motivation har inte dessa inre drivkrafter 

och uppfattar läsningen som en uppgift de måste göra i skolan. Varga et al. menar att lärare 

framförallt försöker att främja elevernas läsintresse genom att erbjuda yttre belöningar eller 

drivkrafter. Det är en vanlig företeelse bland lärare att anordna lästävlingar där eleverna får 

någon slags belöning efter att de läst ett antal sidor eller ett antal böcker. Dock visas det att 

dessa typer av tävlingar och yttre belöningar inte nödvändigtvis främjar elevernas läsintresse 

utan snarare kan motverka intresset, detta behöver dock inte gälla alla elever. (Varga et al. 

2015, s. 6). Vidare framförs att det är viktigt att läraren skapar en läsmiljö i klassrummet. 

Läsmiljön behöver utmana elevernas tänkande samt erbjuda eleverna att få samtala om sin 

läsning vilket visas främja både elevernas kunskapsutveckling samt deras läsintresse (Varga 

et al. 2015, s. 7). Läsmiljön kan dels skapas genom att läraren regelbundet högläser en bok för 

eleverna vilket Ivarsson nämner. Att läraren läser högt för sina elever främjar barns 

läsutveckling och deras läsintresse. Att få lyssna till en berättelse om och om igen påstås 

medverka till att eleverna utvecklas till att bli läsande personer (Ivarsson 2016, s. 86). Jag 

förmodar att detta kan bero på att elever känner att det är mer intressant och lättare att hänga 

med i en berättelse när de hör någon annan läsa. Detta tror jag sedan medför till att eleverna 

lättare kan bygga upp ett läsintresse och att de därmed blir läsande personer. Anne-Marie 

Körling visar även hon i avsnittet Högläsning är föreläsning i boken Läslust och Lättläst: att 

förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten att högläsningen har en stor 

uppgift i att intressera och locka in barn i litteraturen. Enligt ett barn som författaren citerar 

påstår denne att ”Man förstår mer” när man får lyssna på högläsning (Körling 2003, s. 111). 

Det är viktigt för barnen att få lyssna på högläsning för att texterna då ges liv och möjliggör 

att eleverna kan bygga upp ett intresse för texten eller boken (Körling 2003, s. 112).     

SOU och läsdelegationen visar att en av de rekommendationer de har till lärare är att eleverna 

ska få goda möjligheter till att läsa för att de i slutändan ska läsa med flyt. För att eleverna ska 

uppnå detta är det viktigt att eleverna både får läsa högt och tyst (SOU 2018:57, s. 71). 
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Schmidt visar att de barn och skolor hon studerat får ta del av gemensam läsning och 

gemensamma texter. Den gemensamma läsningen och de gemensamma texterna innehåller 

bland annat i årskurserna 3–5 en gemensam läsebok och gemensamma skönlitterära barn- och 

ungdomsböcker (Schmidt 2013, s. 111). Schmidt berättar att den gemensamma läsningen 

präglas av att eleverna läser samma kapitel för att sedan svara på ett antal frågor. Det visas 

även att eleverna också arbetar med läsning i par eller grupper och då läser eleverna högt för 

varandra (Schmidt 2013, s. 112). Att låta elever läsa högt för varandra för att sedan diskutera 

vad de precis läst ser jag som en väldigt bra strategi i läsundervisningen. Att tillsammans med 

andra diskutera en boks innehåll kan vara bra för att bygga upp ett vidare intresse för historien 

eller berättelsen och detta intresse kan förhoppningsvis följa med till vidare bokläsning. 

Eftersom Schmidt har varit ute och observerat samt studerat olika klassrum ser jag att hennes 

resultat är trovärdiga. Hon har varit med om ovanstående händelser vilket medför att hon 

visar hur läsundervisning ser ut i praktiken på vissa skolor.  

 

Ivarsson diskuterar att samtal om läsning är en viktig metod som en lärare kan använda sig av 

i klassrummet. När elever läser samma bok eller om de lyssnar på samma högläsningsbok 

finns det ett gemensamt textinnehåll att ha samtal om. Ivarsson beskriver vidare att läraren 

kan bedriva boksamtal utifrån fyra grundfrågor som hon visar i sin text. Dessa grundfrågor är: 

”Var det något du tyckte om i boken?”, ”Var det något du inte tyckte om?”, ”Var det något du 

tyckte var konstigt? Har du några frågetecken?” och ”Lade du märke till några mönster eller 

kopplingar?” (Ivarsson 2016, s. 93). Författaren menar att dessa frågor kan ge eleverna 

möjligheter att lyfta det som är viktigt för var och en i samtalet och därigenom skapa ett bra 

samtal. Att ställa öppna frågor till eleverna ser jag som positivt för att detta ger eleverna 

möjlighet att delta och lyfta sina tankar samt göra sin röst hörd. Ivarsson beskriver att öppna 

frågor även ofta medför ett tillåtande klassrumsklimat vilket är viktigt för att eleverna ska 

kunna föra ett bra samtal mellan varandra. Författaren visar också att motivation och 

läsintresse är något som kan vara en stor utmaning för en lärare. Dock påpekar hon att det är 

viktigt att ta reda på vad varje barn har för intressen och utifrån detta bygga upp ett läsintresse 

och motivation för läsning (Ivarsson 2016, s. 93–94).  

 

I likhet med Ivarsson anser jag att det är viktigt att ta reda på elevernas intressen och använda 

skönlitteratur som berör dessa intressen i undervisningen. Detta är en viktig del för att kunna 

främja ett läsintresse hos eleverna vilket jag observerat under mina VFU-perioder. Jag har 

observerat att om eleverna får läsa böcker som stämmer överens med deras personliga 
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intressen blir de mer intresserade och läser klart boken. Mot denna bakgrund finner jag att 

läraren har en otroligt viktig roll i att främja elevernas läsintresse genom svenska 

undervisningen. Arbetar läraren med skönlitteratur i undervisningen och använder den på ett 

bra sätt ges eleverna möjligheter till att dels utveckla sitt läsflyt, men även sitt läsintresse. 

Läraren och eleverna behöver arbeta med litteraturen på ett sådant sätt som möjliggör lärande. 

Att enbart låta eleverna ha tyst läsning när de är klara med annat arbete, som är en vanlig 

företeelse i de klassrum jag observerat, möjliggör inget större lärande eller utveckling av 

läsintresset. Under mina VFU-perioder har jag uppmärksammat att många elever försöker 

komma undan läsningen och bara bläddrar i boken. Tanken är att eleverna ska läsa för att de 

är klara med annat arbete, men detta blir oftast bara en kort stund på dagen där eleverna 

enbart öppnar boken och låtsas läsa. Detta anser jag inte möjliggör något lärande eftersom det 

är en så pass kort tid på dagen de får läsa samtidigt som många elever inte vill läsa under 

denna tid. Det finns även de elever som inte hinner med sina primära uppgifter och får 

därmed ingen tid över till att läsa. Det är viktigt att eleverna får samtala och uttrycka sina 

åsikter om de böcker de läser, vilket sätter krav på att läraren ska avsätta mer tid till elevernas 

läsande. Detta för att eleverna ska kunna utveckla sitt lärande och enligt min tolkning av den 

tidigare forskningen även deras läsintresse. Läraren är en nyckel i främjandet av elevernas 

läsintresse och har därmed en väldigt viktig roll i svenska undervisningen.  

 

4.2.2 Lärarens egna läsintresse 

Hultgren visar att det är viktigt att kommunicera till unga att läsning är en viktig del i deras 

liv. För att kunna göra detta krävs det att vuxna personer visar sig vara läsande förebilder för 

barn och unga. Det som är grundläggande är att barn och unga ser att de vuxna läser och det 

är även lika viktigt att de vuxna intresserar sig för barns läsning. (Hultgren 2015, s. 3). En 

lärare anses vara en av de vuxna personer som kan visa sig vara en kunnig och läsande 

förebild (Hultgren 2015, s. 1). En lärare har många viktiga uppdrag i svenskundervisningen 

och ett av dessa uppdrag är att läraren själv måste vara en läsare för att vara en förebild för 

sina elever (Stensson 2006, s. 38). Vidare beskriver författaren utifrån egen 

klassrumserfarenhet och i mötet med pedagoger och elever att det är viktigt att läraren tycker 

det är roligt att läsa, samt har ett gott intresse för läsning för att kunna överföra detta intresse 

till sina elever. Det visas även att imitation är en viktig del av lärandet och om läraren visar 

upp ett stort intresse för skönlitteratur är det troligt att eleverna imiterar detta intresse och vill 

spegla vad läraren gör (Stensson 2006, s. 38).  



Självständigt arbete, svenska, avancerad nivå   Hanna Karlsson 

Grundlärarprogrammet, inriktning 4–6  

 26 

SOU och läsdelegationen påstår att barn och unga lär sig genom att härma andra och om de 

ska kunna utveckla ett läsintresse är det viktigt att ha en läsande förebild som de kan härma. 

Utifrån en tidigare gjord studie där 750 barn och unga i åldrarna 10–19 undersökts, visas det 

att båda föräldrarna har störst inverkan på deras döttrars läsvanor och läsbeteende. Studien 

visade även tendenser av genus-stereotyp-hypotesen, vilket innebar att fäder hade störst 

inverkan på deras söner och mödrar hade störst inverkan på döttrarna (SOU 2018:57, s. 154). 

Det påstås även att fler pojkar än flickor uppger att idrottsutövare ses som deras förebilder. 

Inger Norberg visar att Tomas Brolin en gång kom till en presskonferens skadad på grund av 

en fotledsskada. Han kunde inte spela fotboll på grund av skadan och fick då en fråga om han 

inte skulle passa på att läsa lite böcker under skadeperioden. Han svarade nej och påstod att 

han aldrig skulle bli så sjuk att han skulle läsa böcker (Norberg 2003, s. 81). Att en 

idrottsutövare uttrycker sig på detta sätt medför i allra högsta grad att många pojkar kanske 

medvetet har gjort valet att inte läsa böcker. I och med att många barn vill härma sina idoler 

är det viktigt att idolerna har en bra inställning till bokläsning för att barnens läsintresse ska 

främjas. Norberg beskriver att ett hinder till att barn inte vill läsa är att de inte har någon 

förebild som läser (Norberg 2003, s. 61). Vidare beskriver författaren att lärarna måste ta sin 

roll som läsande förebilder och att det framförallt är män som måste visa sig som läsare 

(Norberg 2003, s. 81). Som jag tidigare beskrivit har det visats att det framförallt är pojkar 

som inte ser någon mening med att läsa. Som jag ser det blir det därför väldigt viktigt för 

manlig personal i skolan att ta på sig rollen som läsande förebilder. Detta för att främja 

läsintresset hos unga och framförallt pojkar som visats ha ett lågt läsintresse. SOU och 

läsdelegationen styrker detta och visar att pojkar socialiseras in i ett visst förhållningssätt som 

de ska ha till läsning av skönlitteratur. Vidare beskriver de att läsning inte uppfattas som coolt 

bland pojkar men även att de pojkar som faktiskt vill läsa inte respekteras i tillräckligt hög 

grad. Det visas även att avsaknad av manliga förebilder är en påtagande faktor till varför 

många pojkar inte vill läsa. De pojkar som har fäder som inte läser påverkas ofta till att inte 

heller ha något intresse för läsning (SOU 2018:57, s. 156).  

 

Mot denna bakgrund anser jag att det är viktigt att trycka på vikten av att barn får manliga 

förebilder som läser och som de därigenom kan inspireras av. Det är ytterst viktigt att det 

finns manliga förebilder både i skolan och i hemmet för att eleverna och barnen ska bygga 

upp ett läsintresse. SOU och läsdelegationen visar att om pojkar observerar att deras fäder 

framförallt ägnar sig åt andra fritidsintressen än läsning, kan detta få en negativ påverkan på 

hur väl barnens läsintresse utvecklas. Observerar pojkarna att deras fäder läser i väldigt liten 
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grad och hellre ägnar sig åt andra fritidsintressen, kommer detta troligtvis överföras på ett 

negativt sett till sönerna (SOU 2018:57, s. 156). Detta visar att det krävs att barn och unga får 

observera läsande förebilder både i skolmiljön samt i hemmiljön för att kunna utveckla sitt 

eget läsintresse. SOU och läsdelegationen framför även vikten av att barn och unga har 

kompisar som läsande förebilder. Om ett barn har en kompis som har ett stort läsintresse finns 

det goda möjligheter att detta intresse överförs till en själv. På samma sätt som att en förälder 

eller annan vuxen kan ha en god påverkan, kan kompisar även de ha en stor påverkan i att 

överföra ett positivt synsätt på litteraturläsning. I flera projekt och kampanjer som har gjorts 

har man framhävt vikten av att unga agerar läsande förebilder för varandra (SOU 2018:57, s. 

158–159).  

 

Mot denna bakgrund skulle man kunna dra slutsatsen att många olika människor kan agera 

förebilder för att barn och unga ska utveckla sitt läsintresse. Det framhävs inte klart och 

tydligt i den tidigare forskningen jag analyserat att det just är lärare som är de som är de 

största förebilderna för barn och unga. Dock visar forskning på området att det är viktigt att 

barn och unga får observera vuxna människor som läsande förebilder och i detta inkluderar 

jag läraren som en viktig del. Det är läraren som har möjlighet att undervisa elever i skolan 

med litteratur som grund och därigenom blir det viktigt att läraren har god kompetens och ett 

stort läsintresse själv. Detta för att kunna främja både elevernas läsintresse och deras lärande 

samt vara en god förebild för dem. Om läraren har ett stort läsintresse själv har läraren lättare 

att välja ut texter som hen tillsammans med sina elever kan diskutera och samtala om. 

Caroline Liberg beskriver i kapitlet ”Textrörlighet, läsförståelsestrategier och didaktiska val” i 

boken Läsundervisningens grunder att läraren kan välja ut syftet med läsningen samt välja ut 

vilket innehåll i en text som eleverna ska fokusera på. Läraren väljer även ett arbetssätt som 

gynnar elevernas förståelse av en text (Liberg 2016, s. 121). Utifrån detta anser jag att det är 

viktigt att en lärare har ett stort läsintresse för att kunna göra dessa didaktiska val och anpassa 

dem för att alla elever ska utveckla sitt lärande. För att undervisningen ska kännas 

meningsfull och lärande för eleverna är det viktigt att läraren framhäver sitt eget läsintresse. 

För att eleverna ska bli övertygande om att läsundervisningen är meningsfull måste läraren 

övertyga sina elever att läsning är en viktig del i livet samtidigt som läraren visar fram sitt 

eget läsintresse. Har läraren ett stort läsintresse vet hen troligen många bra texter som kan 

användas i undervisningssituationer som kan skapa bra samtal. Läraren känner då troligen 

också till bra texter som kan användas som högläsningsbok och som därmed skapar goda 

möjligheter till att öka elevernas läsintresse, vilket tidigare forskning visat. 
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4.3 Koppling mellan läsintresse och läsförståelse 

Att läraren har en viktig roll i klassrummet är en sak som är säker. SOU och läsdelegationen 

framför att läraren är en viktig faktor för att eleverna ska utveckla god kunskap i skolan. 

Läraren behöver känna in sin elevgrupp för att veta hur hen ska utveckla alla elever utifrån 

deras individuella förmåga (SOU 2018:57, s. 66). Jag har tidigare talat om vilken viktig roll 

läraren har i svenska undervisningen för att kunna utveckla elevernas läsintresse. Men jag har 

ännu inte analyserat hur viktig läraren är för att kunna utveckla elevernas 

läsförståelseförmåga. Skolverket beskriver att behovet av läsförståelseundervisning är en 

relativt ny komponent i skolan. Lärarens roll beskrivs utifrån detta som väldigt viktig för att 

kunna utveckla elevernas läskompetenser. Dock beskrivs det vidare att det är en stor utmaning 

för svensk skola och dess lärare att utveckla elevernas läsförståelse samtidigt som det är 

ytterst svårt att bedöma läsförståelsen (Skolverket 2019b). Det är då viktigt att läraren har god 

kompetens och har ett stort förråd av arbetssätt och metoder som kan användas i 

undervisningen för att främja elevernas läsning (SOU 2018:57, s. 66). Stensson menar att 

glädjen i undervisningen bygger på att det ska finnas ett meningsfullt utbyte mellan läraren 

och eleverna. De aktiviteter som eleverna gör måste kännas meningsfulla och vara 

utvecklande för att eleverna ska ha motivation att fortsätta utveckla sitt lärande (Stensson 

2006, s. 35).  

 

Liberg beskriver att den förmåga som lyfts kring läsning är att finna det som står i texten och 

koppla ihop olika textled. Dock visar författaren att det som inte lyfts i någon vidare 

utsträckning i PIRLS-provet är förmågan att läsa mellan raderna eller att använda sina egna 

erfarenheter och göra fantasifulla tolkningar av textinnehållet. Denna förmåga beskrivs som 

en väldigt viktig del som läraren bör inkludera i undervisningen. Dock beskrivs det vidare att 

denna förmåga inte kan mätas och att den därför inte fokuseras i PIRLS. Men trots att den inte 

går att mäta är det viktigt att läraren låter eleverna få öva upp sin förmåga att läsa mellan 

raderna. Detta för att få en större förståelse kring ett textinnehåll och därigenom möjligheter 

till en god läsförståelseutveckling (Liberg 2010, s. 30). Mot denna bakgrund ser jag att 

elevernas läsförståelseutveckling enbart kan få en positiv utvecklingskurva om de känner att 

läsförståelseundervisningen känns meningsfull och utvecklande. Lärarens kompetens i att 

skapa en bra och utvecklande undervisning är en nyckel till hur väl eleverna får möjligheter 

till att utveckla sin läsförståelse. Skolverket beskriver att jämförelsen mellan digital läsning 

och traditionell läsning visar att människor ägnar längre tid åt att läsa traditionellt än att läsa 

digitalt. Detta avser att tiden det tar att läsa en text på nätet tar kortare tid än vad det tar att 



Självständigt arbete, svenska, avancerad nivå   Hanna Karlsson 

Grundlärarprogrammet, inriktning 4–6  

 29 

läsa en traditionellt tryckt text. Slutsatsen som dragits utifrån denna studie påvisar att det finns 

ett tydligt samband mellan lång lästid och bättre läsförståelse på djupet (Skolverket 2019c), 

vilket till viss del inte stödjer min hypotes. Min ingående hypotes var att bristande läsintresse 

inte behöver påverka elevers läsförståelseutveckling negativt. Det visas att det finns ett 

samband mellan lång lästid av tryckta texter/skönlitteratur och bättre läsförståelse. Men det 

synliggörs inga tydliga kopplingar över hur väl läsintresset har en påverkan över 

läsförståelseutvecklingen. Att elever läser långa texter under skoltid och därigenom utvecklar 

god läsförståelse säger ingenting om hur stort deras läsintresse är. Mot denna bakgrund ser jag 

att läraren har ett viktigt uppdrag i att använda sig av tryckta texter i undervisningen för att 

utveckla elevernas läsförståelse på ett bra sätt. Lärarens roll är ytterst viktig för att främja 

elevernas läsintresse och den är minst lika viktig för att utveckla elevernas läsförståelse. 

 

Ewald framförde att forskning visat att svenska fjärdeklassare är de som läser allra mest när 

en jämförelse gjordes mellan svenska, norska samt danska elever (Ewald 2007, s. 140). 

Skolverket visade att det syntes en tydlig nedåtgående trend bland barn och ungdomar i 

åldrarna 9–24 år som hade läsintresse år 2013 (Skolverket 2013, s. 5). Öhman visar även han 

att bokläsningen har minskat ytterligare bland många åldersgrupper samt att det främst är 

tonåringar som har minskat sitt läsintresse (Öhman 2015, s. 67). Mot denna bakgrund syns en 

tydlig trend i att bokläsandet minskar för varje år som går och att detta sker i olika 

åldersgrupper. Skolverket visar att svenska elever har förbättrat sina resultat gentemot tidigare 

undersökning och ligger nu över genomsnittet. Provet som gjordes 2016 visar att svenska 

elever har förbättrat sina resultat sen provet som gjordes 2011 och Sverige ligger på ungefär 

samma nivå som vi gjorde år 2001 när vi presterade som bäst (Skolverket 2017b, s. 18). 

Samtidigt visades det i undersökningen att svenska elever ägnar allt mindre tid till att läsa på 

fritiden jämfört med 2011 och att det är en stor andel elever som inte tycker om att läsa. Dock 

visas det även att de elever som har ett stort läsintresse presterar bättre på provet än de elever 

som inte tycker om att läsa. Det finns ett tydligt samband som visar att de elever som är 

positivt inställda till läsning och som läser mer presterar bättre på provet. Dock beskrivs det 

att vi inte ska tolka sambandet mellan läsinställningen och provresultatet som ett 

orsakssamband. Men det framställs ändå som att elever troligen presterar bra på ett 

läsförståelseprov för att de har en god inställning till läsning och inte bara har en bra 

inställning till läsning för att de presterar bra på ett läsförståelseprov (Skolverket 2017b, s. 

38). Liberg beskriver även hon att PIRLS 2006 visade att de starka läsarna som presterade bra 

på provet ofta hade en större intresse för att läsa gentemot de som presterade sämre. Dock 
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påpekar författaren att en fördjupad analys av resultaten från PIRLS 2006 visar att både de 

starka läsarna likväl som de mindre starka läsarna har grundläggande strukturer för olika typer 

av läsfärdigheter. Många av de mindre starka läsarna klarade av att använda en stor del av de 

olika läsfärdigheterna, men det lyfts ändå att de starka läsarna är starkare för att de kan 

använda flera olika varianter av läsfärdighet i olika situationer och sammanhang. Detta visar 

att de starka läsarna behärskar läsningen bättre och att skillnaderna i jämförelse med de 

mindre starka läsarna troligen beror på skillnader i elevernas läs- och skrivbagage dels från 

tiden före skolstart men även i fritidsläsandet (Liberg 2010, s. 34).     

        

Trots att det visas att barn i allt mindre grad väljer att läsa böcker påstås det ändå finnas en 

stor andel barn som faktiskt tycker det är roligt att läsa böcker och som har ett stort läsintresse 

och presterar bra på PIRLS-provet. Man kan emellertid invända att det är underligt att det 

påstås att barn läser allt mindre samtidigt som det beskrivs att läsförståelseutvecklingen ökat 

och att både Liberg (Liberg 2010, s. 34) och Skolverket (Skolverket 2017b, s. 38) visar att det 

sannolikt finns en tydlig koppling mellan läsintresse och läsförståelseutvecklingen. Dock 

beskriver Molloy att läskunnighet och läsförståelse inte behöver vara samma sak eller ha 

någon vidare koppling mellan varandra. Författaren beskriver att en läsare kan vara läskunnig 

utan att ha någon vidare läsförståelse. Molloy påpekar att hon själv kan läsa en komplicerad 

text på franska utan att ha någon större förståelse för vad det är hon egentligen läser (Molloy 

2007, s. 14). Som jag ser det är det problematiskt att jämföra sin egen förmåga att läsa 

komplicerade texter utan förståelse med andras förmåga att kunna läsa på ett liknande sätt. 

Alla människor är olika och detta påstående visar inga tydliga argument kring att det inte 

finns någon koppling mellan läsintresset och läsförståelsen. Eftersom jag ämnar undersöka 

barns läsintresse och läsförståelseutveckling blir det inte trovärdigt att enbart lita på en vuxen 

människas argument om sig själv. Mot denna bakgrund ser jag att det finns väldigt skilda 

åsikter och argument kring vilken koppling som faktiskt finns mellan elevers läsintresse och 

deras läsförståelseutveckling. 

 

Tarja Alatalo berör i kapitlet Läsflyt: en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan i 

boken Läsundervisningens grunder vilken betydelse läsmotivation har för läsförmågan. 

Läsmängden hos en elev har stor betydelse inte enbart för läsförmågan utan har även stor 

betydelse för hur väl elevernas totala kunskapsinhämtning artar sig. Författaren påstår att 

goda läsare oftast har god motivation att läsa och att de elever som är mindre goda läsare inte 

har någon större motivation till läsning. Utifrån forskare som Alatalo studerat och analyserat 
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framförs att resultaten visar att barns läsförmåga har en tydlig koppling till deras 

läsmotivation. Forskningen har sett två faktorer som medverkar till att eleverna utvecklar 

bland annat läsförståelsen samt läsflytet och dessa faktorer är frekvent läsning samt 

motivation. Det beskrivs vidare av författaren att de barn som har ett stort läsintresse läser tre 

gånger så mycket utanför skolan jämfört med de mindre läsintresserade barnen och detta 

påstås ha stor betydelse för läsförmågan. Samtidigt beskrivs det att mindre starka läsare ofta 

undviker läsaktiviteter och att de elever som ser sig själva som mindre goda läsare är mer 

negativt inställda till läsning (Alatalo 2016, s. 79). Som jag ser det blir det då viktigt utifrån 

ett pedagogiskt perspektiv att läraren strävar mot att få alla elever att känna sig som goda 

läsare. Det är viktigt att hjälpa eleverna att bygga upp självförtroende över sin egen 

läsförmåga och få alla elever att känna en tro på sig själva. Det är viktigt att eleverna känner 

att de kan för att de ska känna sig mer positivt inställda till läsning och därigenom få ett stort 

läsintresse.  

  

Sammanfattningsvis finns det som tidigare nämnts många olika argument och åsikter 

angående vilken koppling som finns mellan en elevs läsintresse och dennes 

läsförståelseutveckling. Det finns forskning som påstår att det inte behöver finnas någon 

större koppling samtidigt som det framförs av annan forskning att det finns en tydlig 

koppling. Mot denna bakgrund är det svårt att avgöra om min hypotes stämmer eller inte. 

Men i slutändan skulle jag ändå säga att det finns en stark koppling mellan läsintresset och 

läsförståelsen. Jag har kommit fram till att min hypotes inte stämmer eftersom det i majoritet 

framkommer forskning och tydliga argument som säger samma sak, det vill säga att 

hypotesen inte stämmer. Majoriteten av den forskning jag analyserat visar på att det syns 

tydliga skillnader bland elever som har ett lågt läsintresse jämfört med elever som har ett högt 

läsintresse och hur väl de utvecklar sin läsförståelse. Det framförs goda argument som visar 

att de elever som har ett högt läsintresse har en bättre läsförmåga och att de presterar bättre 

totalt i skolan. Min slutgiltiga bedömning blir därmed att elevers läsintresse har påverkan på 

deras läsförståelseutveckling men att det kan finnas undantag som bevisar motsatsen. Men 

överlag har dessa fenomen en stark koppling mellan varandra. 
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5. Slutsatser  

Den första slutsats jag kommit fram till i min studie är att det inte går att se någon koppling 

mellan en elevs läsintresse i ung ålder och deras läsintresse i äldre ålder. Den uppfattning jag 

gick in i studien med var att det var ytterst viktigt för elever att börja läsa skönlitteratur samt 

att bygga upp sitt läsintresse i ung ålder för att kunna främja deras läsintresse i äldre ålder. 

Dock visade forskningen inget stöd till min ingående uppfattning, utan framförde argument 

som påstod att det inte tydligt går att urskilja någon koppling mellan elevers läsintresse i ung 

ålder och äldre ålder. Läsning är en ytterst viktig del i barn och ungas liv och är en viktig 

faktor för att eleverna ska kunna prestera bra i skolan. Men slutsatsen är trots detta att ett 

barns läsintresse inte automatiskt följer med upp i äldre ålder. Ytterligare en slutsats jag kom 

fram till i denna studie är att läraren har en väldigt viktig roll för att kunna främja elevernas 

läsintresse. Läraren behöver skapa en bra undervisning där skönlitteraturläsning inkluderas 

för att kunna hjälpa eleverna att både utveckla sitt läsintresse och främja deras totala 

kunskapsinhämtning.  

 

Frank framför att en av de slutsatser hon kommit fram till är att det finns ett positivt samband 

mellan en trygg skolmiljö och elevers prestationer samt att elevers hembakgrund och lärarens 

kompetenser har stor betydelse i elevers läsprestation (Frank 2009, s.169–170). Jämfört med 

min studie kommer Frank fram till slutsatser som jag inte fokuserat på och kommit fram till. 

Jag har i min studie inte fokuserat på vilken påverkan elevers hembakgrund och lärarens 

utbildningskompetens har för att främja elevers läsintresse. Men precis som Frank kom även 

jag fram till att en trygg skolmiljö och en god undervisning har stor betydelse i hur väl elevers 

läsning och läsintresse utvecklas. För att eleverna ska kunna få möjligheter till att utveckla 

både sin läsförmåga och sitt läsintresse är det viktigt att läraren skapar en god undervisning 

med ett tillåtande klassrumsklimat samt ge gott om tid till eleverna att läsa. Andersson och 

Brcic kom även de fram till slutsatsen att läraren har en viktig roll för eleverna i utvecklandet 

av deras läsintresse. De kom även fram till att läsandemiljöer är viktiga i skolan för att 

eleverna ska kunna få läsa på en plats i lugn och ro och därmed utveckla sitt läsintresse 

(Andersson och Brcic 2016, s.31). I jämförelse med dessa författare märker jag att vi 

gemensamt har kommit fram till vilken viktig roll läraren har. Men Andersson och Brcic har 

vidare fokuserat på att diskutera vikten av samarbete mellan skola, hem och bibliotekarie 

(Andersson och Brcic 2016, s.31), vilket visar andra aspekter av främjandet av elevers 

läsintresse som jag inte fokuserat på. I analysen kom jag fram till att tid är en viktig faktor 
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som eleverna behöver få av läraren för att kunna utveckla sitt läsintresse. Eleverna måste få 

tid att läsa i skolan för att de ska kunna utvecklas och skapa ett gott läsintresse. En slutsats 

Ewald kom fram till i sin undersökning är att det förekommer elever som inte hinner läsa i 

skolan på grund av att de har andra skoluppgifter som ska klaras av före. Detta påverkar dessa 

elevers läsning och läsintresse negativt eftersom de inte ges tid i undervisningen till att få läsa 

(Ewald 2007, s.372). Utifrån detta är slutsatsen att läraren har en väldigt avgörande roll i hur 

väl elevernas läsintresse utvecklas och undervisningens uppbyggnad är viktig för att kunna 

främja elevernas utveckling. Att läraren uppvisar en positiv attityd till skönlitteraturläsning är 

även det en viktig faktor för att elevernas läsintresse ska kunna främjas. Slutsatsen är att 

elever behöver förebilder som läser för att själva väcka sitt intresse till att läsa.   

 

Slutligen kom jag fram till min övergripande slutsats om att en elevs läsintresse har en stor 

påverkan på deras läsförståelseutveckling. Min ingående hypotes var att det inte behöver 

finnas någon koppling mellan en elevs läsintresse och deras läsförståelseutveckling, men 

hypotesen stöttades inte av den tidigare forskningen. Andersson och Brcic diskuterar elevers 

läsintresse och dess påverkan på läsförståelsen, men de framför inga tydliga argument eller 

källor kring varför de kan se en koppling. Jag tolkar deras diskussion om läsintresse och 

läsförståelse som att det är deras egna åsikter. Detta eftersom de inte tydligt visar med hjälp 

av referens och forskning varför kopplingen mellan läsintresse och läsförståelse går att göra. I 

min studie har jag med hjälp av tidigare forskning testat min ingående hypotes och undersökt 

delade argument kring kopplingen mellan läsintresse och läsförståelse. I slutändan visade en 

majoritet av forskningen goda argument kring varför det går att koppla ihop en elevs 

läsintresse och deras läsförståelseutveckling. Därigenom blir min slutsats att det finns en stark 

koppling mellan dessa fenomen.     
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6. Avslutande diskussion 
 

En av de slutsatser jag kommit fram till i min studie är att lärare och andra vuxna människor 

har en viktig roll i att agera som läsande förebilder för barn och unga. Det har visats att det är 

viktigt för en lärare att ha ett stort läsintresse för att kunna förmedla intresset vidare till 

eleverna. Men bara för att läraren själv har ett gott läsintresse betyder det automatiskt inte att 

denne kan förmedla läsintresset till sina elever. Läraren har en hel del didaktiska val att tänka 

på när hen utformar sin läsundervisning för att om möjligt kunna förmedla sitt eget läsintresse 

till eleverna. Läraren behöver veta hur skönlitteratur kan användas i undervisningen och hur 

eleverna ska arbeta med litteraturen för att kunna bygga upp sitt läsintresse. Men hur ska 

läraren arbeta för att möjliggöra att eleverna bygger upp sitt läsintresse? Jag tror att det är 

viktigt att läraren kontinuerligt arbetar med litteratur i svenska undervisningen där eleverna 

får goda möjligheter till att läsa och sedan diskutera vad de har läst.  

 

I min analys framför jag åsikter om att det är viktigt för eleverna att diskutera deras läsning 

med andra. Jag anser att läraren ska bygga upp undervisningssituationer där eleverna först får 

läsa ett antal kapitel ur samma bok för att sedan diskutera dessa. Jag har själv varit med om på 

mina VFU-perioder att eleverna oftast i liknande boksamtalssituationer får läsa en bok som 

inte har varit av intresse för dem. För att eleverna ska kunna bygga upp ett läsintresse och föra 

goda boksamtal tror jag att det är viktigt att eleverna få välja ut böcker utifrån deras egna 

intressen. I analysen diskuterar jag detta och kom fram till att det är viktigt att läraren arbetar 

utifrån elevernas intressen. Men eleverna får dock inte ha allt för stort inflytande över 

bokvalet eftersom det då kan komma fram böcker som inte är lämpliga att läsa i skolan. Men 

jag tror det är viktigt att eleverna får vara med och rösta fram vilka böcker de känner att de 

vill läsa och sen samtala om. Boksamtal kan vara bra för att både lyfta olika perspektiv och 

tankar från böckerna men även för att höja en elevs läsintresse. Får eleverna läsa en 

spännande berättelse och sedan diskutera denna med någon annan klasskamrat tror jag att 

deras läsintresse ökar och att det byggs upp lust till att läsa fler böcker. Jag är övertygad om 

att det är viktigt att läraren varierar sina arbetssätt och använder sitt eget läsintresse i 

undervisningen genom att ge eleverna mycket tid till att läsa. Eleverna behöver få ägna sig åt 

tyst läsning, boksamtal, bokutvärderingar och högläsning för att kunna få möjligheter att 

utveckla sitt läsintresse. Får eleverna ägna sig åt samma aktivitet för länge tror jag att de 

tröttnar och därför är det viktigt att läraren varierar sina arbetssätt och låter eleverna få prova 

på olika sätt att läsa. Detta tror jag bidrar till att eleverna inte tröttnar och därigenom skapas 
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möjligheter för att de ska kunna utveckla sitt läsintresse. I slutändan tror jag att det som är av 

största vikt för att öka elevernas läsintresse är bokvalet. Eleverna måste få läsa de böcker som 

de känner är av intresse för dem för att kunna utveckla sitt läsintresse. Läraren måste arbeta 

på ett sätt som möjliggör att elevernas personliga intressen inkluderas. I tidigare forskning har 

jag uppmärksammat att det lagts fokus på att undersöka samarbetet mellan pedagoger och 

bibliotekarier. Jag tror att det är viktigt att eleverna regelbundet får gå till ett bibliotek där de 

får möta en bibliotekarie som ger förslag på böcker. Detta är inget jag går in på djupare i min 

egen studie, men som tidigare nämnts har jag uppmärksammat att det finns mycket forskning 

som fokuserar på samarbetet mellan läraren och bibliotekspersonal. Dock har jag inte funnit 

särskilt mycket forskning som fokuserar på hur läraren i praktiken ska använda sitt eget 

läsintresse. Därför anser jag slutligen att det finns öppningar och möjligheter där man skulle 

kunna forska vidare på hur läraren i skolundervisningen skulle kunna använda sitt läsintresse 

för att förmedla den till sina elever. 
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