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Abstract 

This work presents the results of my investigation on children's reading habits and how it 

affects their reading development. The survey was conducted at two different schools in 

grades 1-3; the schools are located in rural areas of central Sweden.  

The results of my survey is based on questionnaires completed by all parents, moreover 

bounded work in question 2 , a comparison of the responses in the questionnaires and the 

school's reading development schedule for students in 2
nd

 grade.  

The study is based on these questions: 

• What kind of reading habits has the children and what is their attitude to reading? 

• How do children’s reading habit affect their reading development? 

The first question in the survey is based on all 64 students, the second issue is limited to 

achieve a clear result, the survey is then only made in year 2 in both schools and will be a 

study on a total of 17 students. This question is based on four different issues, At what age 

was reading aloud by their parents introduced? At what age did they start to read? How often 

do they read aloud at home? And how often do the children read themselves? These questions 

were then compared with the responses from students in second grade and their reading 

development schedules. 

This text highlights the books and reading habits impact on children's reading development 

and the importance of interaction between children and adults. The text begins with a brief 

presentation about the two other relevant studies carried out on reading habits and literacy 

development in recent times, PISA and PIRLS. In conclusion summarizes the results in a 

discussion related to my own thoughts on children's reading habits and literacy development 

and other issues that surfaced during the work. 

The conclusion of the results as demonstrated in my study is that children's reading 

development is influenced by reading habits at home. How early you are presented for books 

is less important, the big factor to good reading development is how often parents read to their 

children and how often children read themselves. The paper highlights the importance of 

reading to children at an early age. 
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Sammanfattning 

I detta arbete redovisas resultatet av min undersökning rörande barns läsvanor och hur den 

påverkar deras läsutveckling. Undersökningen är genomförd på två olika skolor i årskurs 1-3, 

skolorna är belägna på landsbygden i mellersta Sverige.  

Resultatet av min undersökning är baserat på enkäter som besvarats av samtliga föräldrar, 

dessutom avgränsas arbetet i frågeställning 2 med en jämförelse mellan svaren i enkäterna och 

skolans läsutvecklingsschema på eleverna i årskurs 2. Undersökningens grundläggande frågor 

är: 

 Hur ser barns läsvanor ut och vad är deras inställning till läsning? 

 Hur har barns läsvanor påverkat deras läsutveckling? 

Den första frågeställningen i undersökningen är baserat på samtliga 64 elever, den andra 

frågeställningen är begränsad för att uppnå ett tydligare resultat, undersökningen är då endast 

gjord på årskurs 2 i båda skolorna vilket blir en studie på totalt 17 elever. Denna 

frågeställning baseras på fyra olika frågor, Vid vilken ålder introducerades högläsning? Vid 

vilken ålder började barnet själv att läsa? Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? Och 

Hur ofta läser barnet själv? Dessa frågor har sedan jämförts med svar från elever i årskurs 2 

och deras läsutvecklingsscheman. 

Uppsatsen belyser böckernas och läsvanornas betydelse för barns läsutveckling samt hur 

viktigt samspelet mellan barn och vuxna är. Texten inleds med en kort presentation om två 

andra relevanta studier som gjorts om läsvanor och läsutveckling på senare tid, PISA och 

PIRLS. Avslutningsvis sammanfattas resultatet i form av en diskussion kopplat till mina egna 

tankar kring barns läsvanor och läsutveckling samt andra frågor som dykt upp under arbetets 

gång. 

Slutsatsen av resultatet som påvisats i min studie är att barns läsutveckling påverkas av 

läsvanorna i hemmet. Hur tidigt man har presenterats för böcker har mindre betydelse, den 

stora faktorn till god läsutveckling är hur ofta föräldrar läser för sina barn och sedan hur ofta 

barnen läser själva. Uppsatsen belyser vikten av läsning för barn i tidig ålder. 

Nyckelord: läsvanor, läsutveckling, föräldrar 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Språket är det främsta kommunikationsmedel vi har, vilket också gör att vi kan kommunicera 

med andra. För att vi ska kunna kommunicera med andra krävs att vi uttrycker oss i tal eller 

skrift. Tal är det kommunikationsmedlet i språket som mänskligheten främst brukar (Taube, 

2013, s. 47). Det här arbetet handlar om skriftspråket och har kopplingar till forskning kring 

läs – och skrivutveckling. Tal är något som är naturligt och som sker vid varm inlärning, 

vilket enligt Taube är en inlärning som sker automatiskt i det vardagliga livet utan att vi 

egentligen tänker på det. Motsatsen till denna typ av inlärning som hon också benämner som 

social, är kall inlärning vilken syftar till den inlärning som sker i skolan, vilket också är mer 

isolerande och ansträngande (Taube, 2013, s. 33). Läs – och skrivinlärning är däremot svårare 

och har inte kommit naturligt till människan, därför menar Taube att skriftspråklig utveckling 

sker vid kall inlärning. Att kommunicera är något som har utvecklats i takt med människans 

behov (Taube, 2013, s. 33-34). För ungefär 5000 år sedan började folk använda sig av skrift 

som ett kommunikationsmedel, då uppkom behovet av kommunikation med andra på avstånd 

(Taube, 2013, s. 49). 

I Skolverkets sammanfattning av PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, 

2012) kan vi läsa att Sverige presterar ett medelbra resultat vid läsutveckling i jämförelse med 

de andra 48 länderna som deltog i undersökningen. Detta åskådliggör ett försämrat resultat 

sedan den förra undersökningen som gjordes år 2009. Rapporten visar också att de flesta 

elever som går i årskurs fyra gillar att läsa, 4/5 delar av dem som går i fjärde klass är 

läsintresserade vilket också enligt Skolverkets sammanfattning återspeglas i skolans 

läsprovresultat. Enligt Skolverket kan man också tydligt kunna se att flickor och elever med 

högre socioekonomisk bakgrund presterar bättre resultat. Enligt sammanfattningen av PIRLS 

har skolan en kompensatorisk roll, vilket också förstärks i Lgr11 ”Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s. 8). Därför får inte 

socioekonomisk bakgrund påverka skolans resultat för eleven (Skolverket, 2012, s. 7).  

Att kunna läsa och att ha en god läsförståelse är inte bara en förutsättning för fortsatta studier, 

det är också betydelsefullt för framtiden, det är därför viktigt att så tidigt som möjligt träna på 

att läsa. Under hela utbildningens gång då jag studerat till lärare, har jag fått höra hur viktigt 

det är att barn så tidigt som möjligt får ta del av böcker, inte bara för läsutvecklingen utan 
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också för en god språkutveckling. Att tidigt presentera olika slag av böcker för barn, att läsa 

för dem samt diskutera vad som händer på bilderna ger dem en god språkträning. Dessa 

lässtunder ska man kunna ha en avslappnad relation till, då blir läsningen mer ett intresse än 

ett krav vilket ökar motivationen. Detta kan i sin tur skapa positiva läsminnen vilket ger en 

gynnsam inverkan på läsutvecklingen. Eleverna får på så vis upp intresset för böcker som i sin 

tur medför att de i senare åldrar inte bara intresserar sig för bilder som finns i böckerna utan 

även bokstäver. Det har enligt Lindö visat sig att många har positiva läsminnen från det att de 

varit små, då föräldrarna läste för dem, dock har många i senare ålder glömt bort dessa 

lässtunder vilket gör att många förknippar läsning till skolan och det blir på så vis mer 

kravfyllt (2005, s.21-22). Lindö hävdar också att det inte är konstigt att lusten till läsning 

försvinner ju äldre barnen blir så länge som det inte ges tillfälle att samtala och dela 

erfarenheter kring texter i skolan (Lindö, 2005, s. 22). 

I läroplanen kan man läsa om skolans uppdrag om utveckling och hur vi ska bidra till 

livslångt lärande. Innebörden av utveckling anknytet till denna undersökning är främst den 

kognitiva, sociala och skriftspråkliga utvecklingen som är stora förutsättningar för en god 

läsutveckling. Föräldrarna ansvarar för barnens uppfostran där skolan ska finnas till som stöd. 

Av detta samarbete tar man till vara elevers intressen, erfarenheter och behov (Skolverket, 

2011, s. 9-10), detta till grund för att inspirera och motivera eleven i sin utveckling. Min roll 

som lärare är därför att möta eleven i dess proximala utvecklingszon så att eleven 

kontinuerligt får möjlighet att utvecklas. Utvecklingszoner är något som den pedagogiska 

teoretikern Lev Vygotskij förespråkade (Strandberg, 2006, s. 149-151). Ordet proximal 

översätts i Nationalencyklopedins uppslagsverk som ”belägen nära en utgångspunkt eller ett 

centrum”. I Leif Strandbergs bok, Vygotskij i praktiken, kan man läsa om Vygotskijs tankar 

kring hur utveckling sker i samspel med andra, som också utgör vilken utvecklingszon man 

befinner sig i. Den proximala utvecklingszonen är det som står näst på tur att lära till det som 

barnet ännu inte kan. (Strandberg, 2006, s. 51) 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket,2011, s. 9). 

Jag har under hela min utbildning varit mycket intresserad av språk- och läsutveckling. 

Genom studier, VFU-perioder samt erfarenheter genom jobb som lärare har jag märkt att 

läsutvecklingen kan skilja mycket mellan elever i en och samma klass. Jag vill därför ta reda 
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på hur elevers läsvanor har sett ut sedan de var små och hur detta kan ha påverkat deras 

läsutveckling. 

Som avgränsning i mitt arbete kommer jag vid resultat om frågeställningen: Hur har barns 

läsvanor påverkat deras läsutveckling? Endast fokusera på årskurs 2 i båda skolorna. Genom 

denna typ av avgränsning kan jag få en mer detaljerad information om just denna 

frågeställning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna är undersökning är beskriva vilka läsvanor elever i två små skolor på 

landsbygden i mellersta Sverige haft sedan de var spädbarn tills den ålder de befinner sig i nu, 

vilket är 7,8 eller 9 år, för att kunna se om deras läsvanor har påverkat deras läsutveckling. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur ser barns läsvanor ut och vad är deras inställning till läsning? 

 Hur har barns läsvanor påverkat deras läsutveckling? 

- Vid vilken ålder introducerades högläsning? 

- Vid vilken ålder började barnet själv att läsa? 

- Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? 

- Hur ofta läser barnet själv? 
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2 Litteraturgenomgång 

Den regelbundna studien PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och 

är en studie som görs vart 5.e år och undersöker elevers läsförmåga i årskurs 4, de tar där 

hänsyn till tre olika faktorer. Förståelseprocesser som undersöks genom olika typer av 

läsuppgifter, syften med läsning som består av ett prov som innehåller fem skönlitterära texter 

och fem sakprosatexter samt läsvanor och inställning till läsning som undersöks i enkätform 

till eleverna (Skolverket, 2012, s.17-18). En annan regelbunden studie som gjorts är PISA som 

undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. PISA står för 

Programme for International Student Assessment och är en studie som genomförs med hjälp 

av prov och enkäter vart tredje år. PISA-undersökningen vill undersöka 15-åriga elever som 

befinner sig i slutet av sin tid på grundskolan och om de är redo att ta sig vidare till nästa 

utmaning i livet samt hur varje lands utbildningssystem har påverkat detta. Testen görs genom 

prov där varje elev har två timmar på sig att besvara öppna frågor samt flervalsfrågar. Eleven 

får svara på en enkät om ”bl.a. bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation” 

(Skolverket, 2013,s. 6). Rektorerna får också svara på frågor gällande miljön och situationen 

kring skolorna (Skolverket, 2013, s. 6). 

2.1. Tidigare forskning 

2.1.1. PIRLS 2011 – Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett 

internationellt perspektiv 

PIRLS gjorde i sin studie en undersökning om elevers läsvanor i hemmiljö. För att kunna göra 

det har de frågat både elever och föräldrar om läsvanor och inställning till läsning samt frågat 

om hur tidigt och hur ofta man sysslat med någon typ av läs-och skrivaktivitet med sina barn. 

Med läs – och skrivaktiviteter menas ”läsa böcker, berätta sagor, sjunga, leka med 

alfabetslekar, prata om sådant de gjort, prata om sådant de läst, leka ordlekar, skriva bokstäver 

eller ord samt att läsa skyltar och liknande högt” (Skolverket, 2012, s. 52). Denna studie 

synliggör tre olika faktorer som påverkar läsutvecklingen, kön migrationsbakgrund och 

socioekonomisk bakgrund. De har gjort undersökningar på olika vis i tre olika plan som har 

visat sig haft inverkan i läsprovsresultaten, barns läsvanor och inställning till läsning, 

föräldrars läsvanor och inställning till läsning samt tidiga läs – och skrivaktiviteter. 

I Sverige, likt de andra länderna som är med i undersökningen, har de kunnat konstatera att 

flickor presterar högre resultat än pojkar. Skillnaderna mellan pojkar och flickor på 

läsprovsresultaten har ökat sedan tidigare år, vilket också har synts i denna studie vad gäller 
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läsintressen då flickor har högre intresse för läsning än pojkar. Den andra medverkande 

kraften som visat sig påverka läsutvecklingen är socioekonomisk bakgrund. Med detta menas 

”föräldrarnas inställning, engagemang och erfarenheter från bland annat utbildning, yrkesliv 

och aktiviteter på fritiden” (Skolverket, 2012, s.41) Förutom utbilning, yrkersval och intressen 

kan socioekonomisk bakgrund vara baserat på vilka resurser eleven har hemma så som 

internetuppkoppling, eget rum eller antal böcker. Dessa resurser visar vilka tillgångar eleven 

har till de föremål som är avgörande för läs – och skrivutveckling. Studien beskriver hur 

eleven påverkas av hemmets inställningar och värderingar vilket också påverkar lärandet. Det 

visade sig i denna studie att 72 % av eleverna som kommer från en hög socioekonomisk 

bakgrund klarade proven bra, motsvarande 42 % i den grupp som kommer från låg 

socioekonomisk bakgrund. 

 Migrationsbakgrund är också något som spelar stor roll för läsutvecklingen. Med 

migrationsbakgrund menas alltså elever som är födda i ett annat land och som är inflyttade till 

Sverige, eller om någon eller båda föräldrarna är från Sverige eller något annat land. 

Intressen är något som de i studien har konstaterat påverkar inställning till läsning. Elever i 

Sverige har idag en ganska positiv syn på läsning, fyra av fem elever tycker om att läsa till 

viss mån, det visar sig då att svenska elever främst vill läsa skönlitterära texter eller 

serietidningar. Undersökningen visar att nästan tre av fyra elever läser pga. intressen ungefär 

två eller tre gånger i veckan, liknande resultat visar även de andra OECD-länderna. Antalet 

elever som haft intresse för läsning sjönk med 10 procentenheter mellan 2001-2006 men har 

efter det inte förändrats. Studien har också konstaterat att flickor läser mer än pojkar, fyra av 

fem flickor respektive två av tre pojkar läser flera gånger i veckan. I läsprovresultaten kan 

man se att de som har höga poäng har även ett intresse för läsning på fritiden, 

läsprovresultaten har även påverkats av föräldrars läsintressen. Man kunde också se att det i 

hemmen med hög socioekonomisk bakgrund fanns starkare intressen för läsning bland 

föräldrar, 75 % av de resursstarka hemmen har föräldrar som uppskattar att läsa medan de 

med lägre visade 43 %. Man kan också se att i de hemmen där föräldrar uppskattar att läsa har 

flest elever en god inställning till läsning. Hur tidigt och ofta barn har kommit i kontakt med 

läs – och skrivaktiviteter har också haft inverkan på läsprovsresultaten, i detta fall har de 

flesta föräldrar ägnat sig åt dessa aktiviteter (Skolverket, 2012, s. 5-56).  
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2.1.2. PISA 2012 – 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturkunskap 

I PISA-undersökningen har man delat in eleverna i olika läsnivåer beroende på vilket 

läsresultat de uppnått.  Det finns fem nivåer, där nivå 1 står för sämst resultat och 5 för bäst. 

Nivå 2 enligt PISA är ”en basnivå för läsförståelse som anses vara grundläggande för fortsatt 

lärande, bland annat kan förstå vad som är textens huvudtanke samt härleda innebörden när 

inte all information är uppenbar” (Skolverket, 2013, s. 112). 

I Skolverkets sammanfattning om PISA-studien kan man läsa att rapporten använder ordet 

reading literacy, vilket enligt PISA är ett mycket bredare begrepp än svenskans ord, 

läsförståelse. PISA:s undersökning av läsförståelse innebär alltså; ”elevers förmåga att förstå, 

använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina 

kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 2013, s. 12). 

Sverige presterar lägre resultat i läsförståelse än genomsnittet i OECD-länderna. Tabellen från 

PISA-undersökningen visar att i ett genomsnittligt OECD-land är det 18 % som högst uppnått 

läsnivå 2, i Sverige är motsvarande 23 %. Genom dessa siffror kan vi alltså konstatera att 

Sverige har fler antal än genomsnittet som ligger på högst nivå 2, vilket innebär, ”förstå vad 

som är textens huvudtanke samt härleda innebörden när inte all information är uppenbar” 

(Skolverket, 2013, s. 12). Genomsnittet på de elever som uppnått nivå 5 är 8 % i ett OECD-

land, vilket Sverige också har, grannlandet Finland ligger över medel på 13 % (Skolverket, 

2013, s.12). 

Genom dessa siffror kan vi alltså se att Sverige ligger under medelvärdet vad gäller 

läsförståelse. Ett medelpoäng i ett genomsnittligt OECD-land visar på 496 poäng, Sverige 

ligger på motsvarande 483 poäng. Det är 19 länder av de 34 OECD-länderna som visar på 

bättre siffror, däribland är grannländerna Finland, Norge och Danmark, Japan är i ledningen 

har det högsta medelvärdet. 

I jämförelser med tidigare PISA-undersökningar kan vi i resultatet se att svenskar har fått 

sämre läsförståelse. Sverige har den största nedgången av de länder som deltagit i 

undersökningen. Resultatet i undersökningen visar att de lågpresterande eleverna visade 

sämre resultat, -56 poäng vilket också de högpresterande eleverna gjorde, - 10 poäng. 
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I PISA-undersökningarna har framkommit att flickor har presterat bättre på proven om 

läsförståelse än pojkar, i jämförelse med tidigare PISA-undersökningar synliggörs att glappet 

mellan flickor och pojkar ökar ytterligare mellan åren (Skolverket, 2013, s. 16). 

2.1.3 Läsutveckling och självförtroende 

Något som påverkar läsutvecklingen och dess inlärning är enligt Taube, självbilden som i sin 

tur påverkas av ”erfarenheter av egna skolprestationer och värderingar från andra 

betydelsefulla personer” (Taube, 2013, s. 77). Självbilden styrs alltså genom hur vi värderar 

oss själva genom andra. 

Taube lyfter i sin bok fram vad som styr självvärdering och betonar att en person som har 

stark kontroll över något som för den är viktigt, leder till ökad självkänsla. Upprepade 

misslyckanden gör däremot att den egna kontrollen förloras över något som står en person 

nära, vilket kan göra att själförtroendet brister som i sin tur går ut över andra saker i livet. 

Vid en inlärningsprocess är det också viktigt hur omgivningen ser ut för varje individ. ”Om en 

person inte har tillgång till objektiva jämförelsemått kommer han/hon att jämföra sig med 

betydelsefulla andra personer i närmaste omgivningen när han/hon ska värdera sina egna 

förmågor eller egenskaper” (Taube, 2013, s. 23). Självvärderingen kan då antingen bli för hög 

eller för låg, det är enligt Taube oftast lättare att värdera sig själv för högt, Taube menar att 

självuppfattningen fungerar som ett filter, som nästan bara släpper in de intryck som höjer 

den. Vi påverkas hela tiden av våra intryck och erfarenheter, vilket också gör varje människa 

speciell, det finns ingen människa som har exakt samma intryck av världen (Taube, 2013, s. 

23). Det är också något som vår läroplan styrker. ”Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa 

i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s. 7). Varje elev har rätt till en likvärdig utbildning som 

ska anpassas efter varje enskild individs förmåga, man ska även ta hänsyn till varje elevs 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, vilket också styrks i Lgr11 (Skolverket, 

2011, s. 8). 

2.1.4. Kognitiv inlärningsteori 

Kognitiv inlärningsteori är något som vi fått större förståelse för i samband med utveckling 

och förändring allt efter som åren gått. Kognition är ett ord som betyder kunskap, forskning 

och undersökning (Kullberg, 2006, s. 21). Kognitiv utveckling är något som sker parallellt 

med vårt livslånga lärande, dvs. våra lärandeprocesser som påbörjas den dagen vi föds och 

som sedan följer oss livet ut. Kullberg beskriver kognitiv utveckling med tre ord, göra, veta 
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och förstå, hon menar att vi redan som små behövde konkret göra något för att lära oss det. 

Efter en tid är vi medvetna om vad vi ska göra för att lära, vilket enligt Kullberg menar med 

det andra ordet, veta (2006, s. 21-22). Med tiden har vi sedan lärt oss att även förstå det vi 

lärt. Kognitiv utveckling är också något som genomsyras i skolan som styrks i det uppdrag vi 

har att ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem” (Skolverket, 2011, s.9). 

Taube nämner att synen på barn i inlärningssituationer har förändrats efter 1970 – och 1980-

talen, ”från att se dem som passiva organismer som svarar på olika impulser från 

omgivningen till att betrakta barn som aktiva varelser” (Taube, 2013, s. 35), utgångspunkten 

blir alltså på barnet och dess aktiviteter. Taube nämner i sin bok att kognitiv inlärningsteori 

måste alltmer vara samspelt i sin miljö och benämner en antropolog vid namn Jenkins, då det 

enligt honom är fyra faktorer som interagerar i kognitiv inlärningsteori  (Taube, 2013, ss. 35-

36). 

1. Elevens aktivitet: Systematiskt och avsiktligt användande av strategier för att öka 

inlärningen. Tex. Repetition och organisation av materialet.  

2. Utmärkande drag hos eleven: strategiska förmågor, kunskaper och metakognitiv förmåga 

(medvetenhet om de egna tankeprocesserna) och intellektuell kapacitet. 

3. Inlärningsmaterialets karaktär: struktur, begreppsmässig svårighetsgrad. 

4. Inlärningsuppgiftens redovisningsform: Det kan t ex. handla om att känna igen, att lösa 

problem eller att tillämpa en annan princip (Taube, 2013, s.35-36).   

Barn med inlärningsproblem har svårt att arbeta mot ett mål och blir därför oengagerade i sitt 

arbete. Anledningen till detta skriver Taube kan bero på två saker, antingen beror det på sen 

metakognitiv utveckling, de är alltså inte medvetna om sin utveckling och vad de kan. 

Problemen kan också bero på erfarenheter som påverkat eleven åt detta håll. 

Taube skriver att Kognitiva konflikter kan leda till kognitiva förmågan att utvecklas, vilket 

barn med inlärningsproblem undviker. Det är viktigt att barn trots utmaningen många gånger 

försöker lösa uppgiften, det är det som gör att barnet får möjlighet att utvecklas (Taube, 2013, 

ss. 39-40). 

”Vi föds med lust att lära, men denna drift kan dämpas om den kommer i konflikt med vår 

lust att värdera oss själva” (Taube, 2013, s. 46). 

2.1.5. Samspel mellan vuxen och barn 

Barn behöver tränas att öka sitt eget tänk, Lindö hävdar att det i bl. a. PISA-underökningen 

framkommer att barn från Sverige har svårt för läsning och kunna ge uttryck för den (Lindö, 
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2005, ss. 12-13). nämner att barn och ungas intresse för läsning sjunker, hon betonar också 

om vilken stressig värld vi lever i och om föräldrar som inte har tid att läsa för sina barn, 

läsning är något som inte längre prioriteras. Enligt Vygotskijs teorier är det sociala samspelet 

mellan vuxna och barn mycket viktigt för att kunna utvecklas. Han menade; ”Det som barnet 

kan göra i samverkan idag, kan det göra på egen hand imorgon” (Lindö, 2005, s. 18).  Det är 

den vuxnes uppgift att uppmärksamma var varje barn befinner sig för att stödja nästa fas i 

utvecklingen (Lindö, 2005, s. 18). 

Samspelet mellan barn och vuxna spelar stor roll, redan som liten bebis börjar man imitera 

omvärlden och Strandberg menar att det är ”de faktiska relationerna som är källan till 

individuella funktioner” (2006, s. 51). Det som omringar oss påverkar oss alltså hela tiden och 

det är det som sätter grunden till hur vi utvecklas. Denna syn på inlärning är ur ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket Vygotskij är en stark anhängare till (Strandberg, 2006, s. 50-

51, 168). 

Svensson hävdar i sin bok att barnet påverkas av hur skriftspråket används i barnets 

omgivning som t.ex. i hemmet. Hemmet påverkas de av om de har tillgång till dator, böcker, 

föräldrars intresse, diskussioner mellan de vuxna och barnet m.m. Hon betonar vikten av 

sagoläsning för barnen och menar att stimulans av denna sort i tidig ålder påverkar barnets 

allsidiga utveckling, särskilt i språkutvecklingen som också flera forskningar understryker 

(2009, s. 123). 
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3 Metod 

3.1 Urval 

Jag har valt att göra min undersökning på två olika små skolor belägna utanför en liten 

kommun i mellersta Sverige. Eleverna som ingår i undersökningen är mellan 7-9 år, jag har 

alltså gjort min undersökning i årskurs 1-3. Anledningen till att jag valde just dessa åldrar var 

att det inte har gått alltför många år sedan födseln vilket gör att föräldrarna fortfarande kan 

minnas vilka läsvanor de hade då jämfört med vad de har nu. Urvalet är inte uttaget 

slumpmässigt, jag har valt skolor utefter vart jag har jobbat och haft min verksamhetsförlagda 

utbildning. Anledningen till urvalet är att studera hur läsvanorna och läsutvecklingen ser ut på 

mindre skolor där det eventuellt inte finns lika mycket resurser som i tätorten. 

Jag skickade ut ett brev till samtliga elever i årskurs 1, 2 och 3 på båda skolorna som totalt 

består av 64 elever, 28 flickor och 36 pojkar.  I brevet bad jag om föräldrarnas tillåtelse om att 

barnens deltagande i min undersökning genom att föräldrarna skulle svara på enkäter och att 

jag fick ta del av deras läsutvecklingsschema samt att bevara deras anonymitet.  Jag hade 

bortfall med i beräkningarna, men alla har deltagit vilket har hjälp mig att få ett trovärdigt 

resultat i hur läsvanorna är på de två byarna. 

Skolorna har liknande pedagogisk bakgrund då de ligger nära varandra och delar rektor, 

därför passade det bra att göra undersökningen på just dessa skolor. Eleverna har olika 

socioekonomisk och migrationsbakgrund vilket påverkar resultatet. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Samtliga frågeställningar har undersökts genom en enkätundersökning som har skickats ut till 

föräldrarna för att sedan ha blivit besvarade. Jag är medveten om att enkäter ses som en ytlig 

metod jämfört med andra, då undersökningen blir ofullständig (Svedner, Johansson, 2010, 

s.23-24). De förtydligar också att det är den svåraste metoden som kräver mest tid och arbete. 

Jag valde ändå enkätundersökning som metod för att jag ska kunna få en bra översikt och 

lättast ska kunna jämföra skillnader mellan könen samt för att jag skulle kunna få svar av 

föräldrar som jag inte har tillgång att träffa under skoltid för intervjuer (Svedner, Johansson, 

2010, s. 23). 

Jag studerade även elevernas läsutvecklingsschema (LUS) för att se om eleverna uppnått 

skolans mål som är uppsatta inom läsning med anledning av att kunna jämföra med något som 

är dokumenterat i skolan, vilket gör att jag lättare kan få svar på hur läsvanorna påverkar 
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läsutvecklingen. Som avgränsning studerade jag bara de lus-scheman som tillhör klass 2 i 

båda skolorna pga. att kunna utläsa mer detaljerad information kring hur läsvanor har 

påverkat deras läsutveckling. 

3.3 Procedur 

Jag började med att kontakta två skolor som jag varit i kontakt med tidigare under 

utbildningen då jag haft min verksamhetsförlagda utbildning samt jobbat där. Jag frågade 

först lärarna som arbetar i klasserna om jag fick göra min undersökning i deras klasser. Jag 

skickade sedan ut ett brev till föräldrarna där jag frågade om deras barn kunde delta i min 

undersökning genom att de som föräldrar besvarade mina enkätfrågor samt att jag skulle få ta 

del av elevernas läsutvecklingsschema, jag lovade även i brevet att bevara elevernas 

anonymitet. Svedner och Johansson betonar vikten av att respektera de personer som deltagit i 

undersökningen, det är också viktigt att följa de anvisningar för forskningsteknik som är 

gjorda av Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsområdet (2010, s. 23-24). Dessa 

anvisningar innebär bl.a. att deltagarna ska få en beskrivning om vilket syfte undersökningen 

har och om vilka metoder jag kommer använda. Deltagarna har blivit informerade om att de 

kontinuerligt har möjlighet att ställa frågor under arbetets gång angående undersökningen 

samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan att konsekvenser kommer att ske. 

De ska också kunna vara säkra på att deras anonymitet är bevarad, om deltagaren är omyndig 

ska målsmän ha godkänt barnens deltagande i undersökningen. När jag sedan fick tillbaka alla 

brev som föräldrarna godkänt med sina underskrifter, vilket samtliga gjorde skickade jag ut 

min postenkät. När jag samlat in svaren från enkäterna sammanställde jag dem i diagram och 

de som inte kunde sammanställas i diagram sammanfattade jag i text. Jag tog sedan del av 

elevernas läsutvecklingsschema för att kunna dra paralleller ihop med de frågor jag hade i 

enkäterna för att kunna se om de fanns något samband mellan läsvanorna och läsutvecklingen. 

3.4 Databearbetning 

Vid sammanställning av enkätundersökningen gjorde jag ett stapeldiagram för varje fråga, för 

de frågor som inte kunde besvaras i ett stapeldiagram sammanfattade jag i text. Jag gjorde 

först en sammanställning för det totala barnantalet och sedan delade jag upp könen för att se 

samband samt skillnader dem emellan. I min avgränsning gällande frågeställningen: Hur har 

barns läsvanor påverkat deras läsutveckling? gjorde jag enskilda stapeldiagram för klass två 

för att kunna jämföra med LUS-schemat och på så vis få ett mer detaljerat resultat. 
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3.5 Tillförlitlighet 

Enkätundersökningar kan många gånger vara svåra, då det är svårt att få ett fullständigt svar 

om eleven och situationen. Det finns heller ingen möjlighet att ställa följdfrågor om så skulle 

önskas (Johansson, Svedner, 2010, s. 23). Det är däremot den bästa metod jag kunnat ha då 

det är föräldrarna som har besvarat frågorna, de är trots allt de som vet mest om sina barns 

läsvanor sedan födseln. Dessa enkäter kopplat till min analys av klass 2 och dess 

läsutvecklingsschema gör att undersökningen av skolorna är tillförlitlig. 
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4 Resultat 

Enkätundersökningen är gjord på två små skolor belägna i små byar utanför en kommun i 

mellersta Sverige. Studien är gjort på årskurs 1-3 och deltagarantalet består av 64 elever, 28 

flickor och 36 pojkar. Eleverna har olika socioekonomisk och migrationsbakgrund. 

Resultatet kommer först att presenteras i stapeldiagram som synliggörs i bilaga 2. 

Diagrammen visar inledningsvis svar för samtliga elever och sedan uppdelade för att kunna 

redovisa skillnader mellan könen. Avsnitten är uppdelade efter frågorna. Avslutningsvis 

kommer det för årskurs 2 göras en jämförelse mellan svaren på enkäterna och skolans 

läsutvecklingsschema för eleverna. 

Enkäterna är baserade på dessa frågeställningar: 

 Hur ser barns läsvanor ut och vad är deras inställning till läsning? 

 Hur har barns läsvanor påverkat deras läsutveckling? 

- Vid vilken ålder introducerades högläsning? 

- Vid vilken ålder började barnet själv att läsa? 

- Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? 

- Hur ofta läser barnet själv? 

4.1 Hur ser barns läsvanor ut och vad är deras inställning till 

läsning? 

Tabell 1; Vid vilken ålder introducerades eleverna för böcker? (samtliga) 

0-6 mån 

6-12 

mån 1-2 år 

31,25% 37,50% 31,25% 

   

(Se bilaga 2, tabell 1) 

I sammanställningen ovan kan vi tydligt se att de flesta elever på skolan introducerades för 

böcker i åldrarna mellan 6 månader och 1 år. I det totala antalet elever utgör det 24 av 64 

elever, alltså 37,5 %. 31,25 % av eleverna introducerades för böcker före dem var 6 månader 

fyllda, samma andel elever visas även för åldrarna 1-2 år. 
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Sammanställningen nedan visar att pojkar har introducerats för böcker tidigare än vad flickor 

har. 88,8 % av pojkarna har introducerats för böcker innan de var ett år fyllda, endast 42,9 % 

av flickorna har fått tagit del av böcker vid den åldern. 

Flickorna utgör den största siffran av de som har presenterats för böcker efter de fyllt 1 år, 

57,1 %, vilket utgör mer än hälften av alla flickor. Motsvarande har 11,1 % av pojkarna 

presenterats för böcker efter 1 års ålder. 

Vi kan alltså genom sammanställningen nedan konstatera att de flesta av deltagarna 

introducerades för böcker mellan 6 månader-1 år. Den stora skillnaden mellan könen är att de 

flesta pojkar fick ta del av böcker mellan 0-1 år, resultatet visar däremot att de flesta flickorna 

har fått tagit del av böcker först i åldrarna 1-2 år.  

Tabell 2; Vid vilken ålder introducerades eleverna för böcker? (könsindelat) 

  0-6 mån 
6 mån-1 
år 1-2 år 

Flickor 14,30% 28,60% 57,10% 

Pojkar 44,40% 44,40% 11,10% 

(Se bilaga 2, tabell 2) 

Tabell 3; Vid vilken ålder introducerades högläsning? (samtliga) 

 

(Se bilaga 2, tabell 3) 

Sammanställningen ovan åskådliggör att de flesta föräldrar har börjat läsa för sina barn i ålder 

mellan 6 månader till 2 år. 81,25 % av alla elever har blivit lästa för i denna ålder, 18,75 % 

har inte blivit lästa för. 43,75 % av eleverna introducerades för högläsning mellan 1-2 år, 

vilket utgör den största siffran i sammanställningen. Som senast har eleverna introducerats för 

högläsning i en ålder mellan 3-4 år. 

I sammanställningen nedan ser vi att det är pojkar som utgör det största antalet som blivit 

lästa för vid 1 till 2 års ålder. 55,6 % av pojkarna har blivit lästa för i denna ålder, 

motsvarande 28,6 % för flickorna. Det är däremot ingen av pojkarna som blivit lästa för i 

ålder 0-6 månader, den stapeln utgörs av endast flickor vilket är 14,3 %. Sammantaget kan 

0-6 mån 

6-12 

mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 

6,25% 31,25% 43,75% 12,50% 6,25% 



 15  
 

man se att de flesta har blivit lästa för innan 2 års ålder, vilket inte skiljer könen så mycket åt, 

flickor: 71,5 % och pojkar: 88,9 %. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta elever som deltagit i undersökningen har 

blivit lästa för innan 2 års ålder. Något fler pojkar än flickar, det skiljer dem inte mycket 

mellan könen, dock är det lite mer spridning bland flickorna.  

Tabell 4; Vid vilken ålder introducerades högläsning? (könsindelat) 

  0-6 mån 
6 mån-1 
år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 

Flickor 14,30% 28,60% 28,60% 14,30% 14,30% 

Pojkar 
 

33,30% 55,60% 11,10%   

(Se bilaga 2, tabell 4) 

Tabell 5; Vid vilken ålder började barnet läsa själv? (samtliga) 

4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 

12,50% 12,50% 50,00% 25,00% 

(Se bilaga 2, tabell 5) 

Sammanställningen ovan visar att 50 % av eleverna började läsa vid 6-7 års ålder, näst 

kommer 25 % av eleverna som började läsa mellan 7-8 års ålder. Det betyder att de flesta 

läser när de är 7 år, vilket i procentandel är 75 %. Eleverna har som senast lärt sig läsa vid 8 

års ålder. 

Sammanställningen nedan klargör att de flesta eleverna börjar läsa vid 6-7 års ålder, 71,3 % 

av flickorna och 33,3 % av pojkarna. Utmärkande på den här sammanställningen är antalet 

pojkar som läser vid 4-5 års ålder som i procent utgör 22,2 %. 

Sammanfattningsvis är det i denna studie vanligast att börja läsa vid 6-7 års ålder, flesta av 

dem är flickor. 

Tabell 6; Vid vilken ålder började barnet läsa själv? (könsindelat) 

  4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 

Flickor   14,30% 71,30% 14,30% 

Pojkar 22,20% 11,10% 33,30% 33,30% 

(Se bilaga 2, tabell 6) 

Tabell 7; Tar barnet eget initiativ till läsning? (samtliga) 
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Ja Nej 

75,00% 25,00% 

(Se bilaga 2, tabell 7) 

Ovan kan konstateras att 75 % av alla som deltagit i undersökningen tar eget initiativ till 

läsning. 25 % gör inte det.  

71,4 % av alla flickor tar eget initiativ till läsning, motsvarande 77,7 % för pojkar.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att de flesta som deltagit i undersökningen tar själva 

initiativ till läsning, vilket inte visar på stora skillnader mellan könen, dock är det flest pojkar 

som tar eget initiativ till läsning. 

Tabell 8; Tar barnet eget initiativ till läsning? (könsindelat) 

  Ja Nej 

Flickor 71,40% 28,60% 

Pojkar 77,70% 22,20% 

(Se bilaga 2, tabell 8) 

Tabell 9; Anser barnet det vara lustfyllt att läsa? (samtliga) 

Ja Nej Ibland 

92,20%   6,25% 

(Se bilaga 2, tabell 9)  

92,2 % av barnen som deltagit anser det vara lustfyllt att läsa, 6,25 % anser det ibland. 

Sammanställningen nedan visar att 100 %, alltså samtliga flickor anser det vara lustfyllt att 

läsa, motsvarande 86,1 % för pojkar. 13,8 % anser det vara lustfyllt ibland. 

Tabell 10; Anser barnet det vara lustfyllt att läsa? (könsindelat) 

  Ja Nej Ibland 

Flickor 100,00%     

Pojkar 86,10%   13,90% 

(Se bilaga 2, tabell 10) 

Tabell 11; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (samtliga) 

Varje 

dag 

Några 

ggr/v 1 g/v 

Några 

ggr/m Inte ofta Aldrig 
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20,30% 45,30%   18,75% 10,90% 4,70% 

(Se bilaga 2, tabell 11) 

Ovan kan vi konstatera att den största andelen på 65,6 % deltagarna blir lästa för minst några 

gånger i veckan, 20,3 % har högläsning varje dag och 45,3 % några gånger i veckan. Det finns 

ingen som har högläsning bara en gång i veckan, enligt sammanställningen förekommer 

högläsning ofta eller nästan inget alls. 

Enligt sammanställningen nedan har 89,3 % av flickorna högläsning mellan några gånger i 

veckan till varje dag, motsvarande 47,2 % för pojkarna. Det visar att pojkarna antingen har 

högläsning ofta eller nästan inget alls. Sammanfattningsvis kan konstateras att enligt denna 

studie läser föräldrarna mer för flickor än för pojkar. Antingen läser man ofta för pojkar eller 

inget alls. 

Tabell 12; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (könsindelat) 

  
Varje 
dag 

Några 
ggr/v 1 g/v Inte ofta Aldrig 

Flickor 17,90% 71,40%   10,70%   

Pojkar 22,20% 25,00% 33,30% 8,30% 11.1 % 

(Se bilaga 2, tabell 12) 

Tabell 13; Hur ofta läser barnet själv? (samtliga) 

Varje 

dag 

Några 

ggr/v 1 g/v 

Några 

ggr/m Inte ofta Aldrig 

37,50% 37,50% 7,80% 4,70% 12,50%   

(Se bilaga 2, tabell 13) 

82,8 % av alla deltagare läser varje vecka, allt från en gång i veckan till varje dag. 17,2 % 

läser några gånger i månaden eller ännu mer sällan. 

I denna sammanställning kan man se att flickor i denna studie läser varje vecka, de flesta läser 

några gånger i veckan eller varje dag. Stora delar av pojkarna läser också ofta men antalet 

visar på större spridning. 

Tabell 14; Hur ofta läser barnet själv? (könsindelat) 

  
Varje 
dag 

Några 
ggr/v 1 g/v Inte ofta Aldrig 

Flickor 42,90% 42,90% 14,30%     
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Pojkar 33,30% 33,30% 2,80% 22,20%   

(Se bilaga 2, tabell 14) 
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4.2 Sammanställning av läsvanor och LUS-schema av årskurs 2 

Sammanställning av läsvanor och LUS-schema av årskurs 2 baserad på dessa frågeställningar: 

(frågorna är numrerade i diagrammet) 

1. Vid vilken ålder introducerades högläsning? 

2. Vid vilken ålder började barnet att läsa själv? 

3. Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? 

4. Hur ofta läser barnet själv? 

Tabell 15; Vid vilken ålder introducerades högläsning? (samtliga) 

0-6 mån 

6-12 

mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 

17,60% 29,40% 35,30% 11,80% 5,90% 

(Se bilaga 2, tabell 15) 

Sammanställningen ovan visar att 82,3 % av eleverna i årskurs 2 har introducerats för 

högläsning senast vid två års ålder, de flesta i åldrarna mellan 6 månader och 2 år. 17,7 % av 

eleverna har introducerats för högläsning först efter att de varit 2 år fyllda.  

Resultatet nedan visar att samtliga pojkar har introducerats för högläsning i åldrarna 6 

månader till två år, motsvarande för flickorna är 70 %.  Sammanställningen visar också att 30 

% av flickorna har introducerats för högläsning först efter 2 års ålder. 

Tabell 16; Vid vilken ålder introducerades högläsning? (könsindelat) 

  0-6 mån 
6-12 
mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 

Flickor 30,00% 10,00% 30,00%  20,00%  10,00% 

Pojkar 
 

57,10% 42,90% 
 

  

(Se bilaga 2, tabell 16) 

Tabell 17; Vid vilken ålder började barnet att läsa själv? (samtliga) 

4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 

17,60% 5,90% 64,70% 11,80% 

(Se bilaga 2, tabell 17) 

Enligt detta resultat började de flesta eleverna läsa vid 6-7 års ålder, vilket utgör en 

procentandel på 64,7 %. 88,2 % av eleverna läste före dem var 7 år fyllda. 
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90 % av flickorna läser i löpet av 4-7 år motsvarande 86,3 % av pojkarna. Störst andel flickor 

läser före 7 års ålder. 

Tabell 18; Vid vilken ålder började barnet att läsa själv? (könsindelat) 

  4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 

Flickor 20,00%   70,00% 10,00% 

Pojkar 14,30% 14,30% 57,70% 14,30% 

(Se bilaga 2, tabell 18) 

Tabell 19; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (samtliga) 

Varje 

dag 

Några 

ggr/v 1 g/v 

Några 

ggr/mån Inte ofta Aldrig 

23,50% 52,90% 5,90% 5,90% 11,80%   

(Se bilaga 2, Tabell 19) 

Resultatet av sammanställningen ovan visar att de flesta har högläsning varje vecka, vilket i 

procentandel totalt är, 82,3 %. 

Sammanställningen nedan visar att samtliga flickor har högläsning några gånger i veckan till 

varje dag. Pojkar visar ett glest resultat, dock har de flesta högläsning några gånger i veckan. 

Tabell 20; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (könsindelat) 

  
Varje 
dag 

Några 
ggr/v 1 g/v 

Några 
ggr/mån Inte ofta Aldrig 

Flickor 30,00% 70,00%         

Pojkar 14,30% 42,90% 14,30% 14,30% 14,30%   

(Se bilaga 2, tabell 20) 

Tabell 21; Hur ofta läser barnet själv? (samtliga) 

Varje 

dag 

Några 

ggr/v 1 g/v 

Några 

ggr/mån Inte ofta Aldrig 

64,70% 23,50% 5,90% 5,90%     

(Se bilaga 2, tabell 21) 

De flesta eleverna läser själva varje vecka vilket utgör en procentandel på 88,2 %. 

I detta diagram kan vi se att samtliga flickor läser varje vecka, motsvarande 85,7 % av 

pojkarna. 
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Tabell 22; Hur ofta läser barnet själv? (könsindelat) 

  
Varje 
dag 

Några 
ggr/v 1 g/v 

Några 
ggr/mån Inte ofta Aldrig 

Flickor 60,00% 30,00% 10,00%       

Pojkar 71,40% 14,30%   14,30%     

(Se bilaga 2, tabell 22) 

 

4.2.1 Sammanställning av diagrammen och Läsutvecklingsschemat 

LUS-Nivå 1 2 3 4   Kön 

11 1 år 6 år Varje dag 

Några 

ggr/v   P 

12 4 år 7 år Varje dag 

Några 

ggr/v   P 

13 1  år 6 år 

Några 

ggr/v Varje dag   P 

13 

6-12 

mån 7 år 

Några 

ggr/v 

Några 

ggr/v   P 

13 0-6 mån 6 år 

Några 

ggr/v 

Några 

ggr/v   F 

13 1 år 7 år 

Inte så 

ofta Varje dag   F 

13 2 år 7 år 

Några 

ggr/v 1 g/v   F 

13 6 mån 7 år 

Några 

ggr/v Varje dag   F 

13 2 år 6 år Varje dag Varje dag   F 

13 1 år 6 år 

Några 

ggr/v 

Några 

ggr/v   F 

14 6 mån 5 år 

Några 

ggr/v Varje dag   P 

15 

6-12 

mån 5 år 

Inte så 

ofta Varje dag   P 

15 1 år 6 år Några Varje dag   P 
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ggr/v 

15 0-6 mån 5 år Varje dag Varje dag   F 

17 6 mån 6 år 1 g/v Varje dag   P 

17 0-6 mån 6 år 

Några 

ggr/v Varje dag   F 

17 1,5 år 5 år 

Några 

ggr/v Varje dag   F 

  

I kolumnen på sammanställningen ovan redovisas resultatet av elevernas 

läsutvecklingsschema. Talen i spalterna är olika steg de har uppfyllt i sin läsning. Schemat 

visar hur bra de läser genom hur många steg de behärskar. 

Med hjälp av denna sammanställning av årskurs 2 och deras läsvanor kan vi konstatera att 

läsvanor påverkar läsutvecklingen. I sammanställningen synliggörs att ålder vid introduktion 

av högläsning påverkar vilken ålder de börjat läsa. Vad gäller skillnaden mellan flickor och 

pojkar kan vi främst se att läsvanorna skiljer sig i fråga 2, 3 och 4. Vad som utmärker sig är 

att i fråga 1 kan vi se att samtliga pojkar har introducerats för högläsning vid 2 års ålder, 

vilket inte samtliga flickor har. Ju äldre barnen har blivit verkar detta ha ändrat sig och flickor 

läser enligt detta resultat mer än pojkar, vilket också visar sig i hur tidigt de börjar läsa samt i 

läsutvecklingsschemat där flest flickor presterar högre resultat. Sammanställningen visar 

också att ju bättre resultat man ha presterat på läsutvecklingsschemat desto oftare läser det 

själva. (se sambandet i sammanställningen ovan.) 
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5. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatet kopplat till mina egna tankar och litteraturen som 

använts i undersökningen. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur ser barns läsvanor ut och vad är deras inställning till läsning? 

I den första frågeställningen, Vid vilken ålder introducerades eleverna för böcker? Kunde 

man tydligt se att de flesta introducerades för böcker mellan 6 månader till 1 års ålder. Några 

hade fått tagit del av böcker före och några efter. Enligt studien har alla fått tagit del av böcker 

vid 3 års ålder.  

I resultatet på frågeställningen finns olikheter mellan könen, där det tydligt syns att pojkarna 

har fått ta del av böcker tidigare än flickorna, 89 % har introducerats för böcker innan de fyllt 

1 år motsvarande 43 % för flickorna. Enligt den här studien har alltså mer än hälften av 

flickorna introducerats för böcker först efter dem är 1 år fyllda. 

Att de flesta barn introducerats för böcker mellan 6 månader och 1 år var för mig inte oväntat, 

det är en naturlig ålder att övergå till böcker i. Jag anser det vara positivt att barn i god tid 

presenteras för böcker, en tidig introduktion av böcker och engagerade föräldrar som vill 

diskutera med sina barn, bidrar till en allsidig utveckling som är enormt viktigt genom hela 

livet (Svensson, 2009, s. 123). Sagoläsningen bidrar inte bara till att fantasin sätter fart, den är 

också viktig för språkutvecklingen och är en grund för fortsatt utbildning (Svensson, 2009, s. 

123). Något som förvånade mig, var att det faktum att det finns barn som inte har 

introducerats för böcker förrän vid 2-3 års ålder. Något som jag känner skulle vara intressant 

att veta förutom kön i detta sammanhang är socioekonomisk -och migrationsbakgrund som 

visat sig i tidigare forskning påverkar just detta. Det kan också vara så att föräldrar nuförtiden 

inte har tid att läsa för sina barn i och med den stressiga värld som vi idag lever i (Lindö, 

2005, s. 12-13). Det förvånade mig också att den största andelen som introducerats för böcker 

före 1 år var pojkar, de flesta flickor hade först fått tagit del av böcker efter 1 års ålder. Jag 

funderar därför på om studien är trovärdig. Jag tänker då främst på tidigare forskning som 

visar på att flickor har både större läsintresse och har bättre läsförståelse än pojkar(Skolverket, 

2012, s. 41) (Skolverket, 2013, s. 16). Dock behöver det inte betyda att pojkar inte 

introduceras för böcker i tidig ålder. Något att ha i åtanke är att det finns olika faktorer som 
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påverkar varför de introduceras för böcker tidigt, det kan bl. a. vara föräldrars läsintressen 

eller om syskon finns, vilket jag i denna studie inte vet. 

I den andra frågeställningen Vid vilken ålder introducerades högläsning? Har de flesta 

föräldrar börjat läsa för sina barn i åldrarna mellan 6 månader till 2 år. 81,25 % av alla 

deltagare har blivit lästa för innan 2 års ålder, 18,75 % har inte det. 

 Könsmässigt kan vi se att de flesta killarna har börjat med högläsning i åldrarna 6 månader 

till 3 år. Flickorna är mer utspridda i åldrar och har som senast startat med högläsning vid 

ålder 3-4 år. Återigen kan detta likt den första frågeställningen bero på föräldrars intressen 

och om syskon finns. 

Något som jag anser ännu mer oroväckande i denna frågeställning än föregående är att 6,25 % 

av det totala antalet deltagare som dessutom består av endast flickor inte har blivit lästa för av 

sina föräldrar förrän vi 3-4 års ålder. Spontant funderar jag på hur detta ens kan vara möjligt, 

men jag måste även förhålla mig till att jag faktiskt inte har all information som behövs för att 

kunna svara på vad som är orsaken, vilket heller inte ingår i mina frågeställningar och som 

därmed inte är en del av studien. Jag anser det dock vara en skrämmande siffra och mycket 

hämmande för dessa barn i både språkutveckling och skriftspråklig utveckling. Min 

nyfikenhet och mina tankar om böcker och läsning samt dess betydelse förstärks genom ett 

flertal tidigare studier som pekar på hur läsningen påverkar den allsidiga utvecklingen. En 

anledning kan som jag tidigare nämnt bero på att föräldrar i allmänhet har ett mycket 

stressigare liv. Alla människor har idag mycket mer krav på sig, både medvetna och 

omedvetna. Jag kan då utgå från att barnen i fråga går på någon form av förskola och får med 

den biten därifrån. 

Den tredje frågeställningen Vid vilken ålder började barnet läsa själv? Åskådliggör att de 

flesta har börjat läsa vid 6-7 årsåldern, vilket också är ganska naturligt i och med skolstarten. 

Några har börjat tidigare och några senare, dock läste alla deltagare vid 8 års ålder. 

Det syns en förändrad struktur i diagrammen. De flesta flickor läser vid 7 års ålder och 

pojkarna är i lite mer spridda i åldrar, allt från 3-4 år fram till 7-8 år. 

Det som fångade min uppmärksamhet i de här diagrammen är just spridningen mellan 

eleverna i just när de började läsa. Jag har sett att de som har fått mycket stimulans hemifrån 

genom tidig introduktion av böcker och högläsning har lärt sig läsa senast vid 6-7 års ålder, 

men är det bara det som har betydelse? Något som skulle vara intressant att veta är föräldrars 
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syn på vad läsning är och när man anser sitt eget barn kunna läsa, vilket faktiskt är en 

tolkningsfråga. Vissa föräldrar kanske anser att sitt barn har börjat läsa för att han/hon börjar 

ljuda några ord samtidigt som andra föräldrar kanske anser det vara när barnen läser flytande 

eller åtminstone kan behärska läsningen. Trots detta kan jag ändå konstatera att de flesta 

börjar läsa vi 6-7 års ålder oavsett kön 

Med frågeställningarna, Tar barnet eget initiativ till läsning? och Anser barnet det vara 

lustfyllt med läsning? Har de flesta svarat ja på, vilket också visade sig mycket lika vad gäller 

skillnader mellan könen. En liten minskning vad gäller pojkarna på båda frågorna. 

Här synliggörs olikheter könen emellan, dock inte så påtaglig. Enligt Svensson har flickor 

större läsintresse än pojkar (2009, s. 123), vilket den här studien till viss del stödjer, dock är 

inte skillnaden så påtaglig av de elever i den byn jag gjort min undersökning, detta kan också 

bero på att pojkarna i den här studien tidigare har blivit introducerade för böcker och blivit 

lästa för, vilket i sin tur har höjt deras läsintresse som är grunden till att man tar eget initiativ 

till läsning. 

I frågan Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? Kan konstateras att de flesta har 

högläsning hemma. 66,6 % har högläsning varje vecka motsvarande 34,4 % har mer sällan. 

Av de 66,6 % som fortfarande har högläsning hemma består den största delen av flickor, så 

visar också resultatet för årskurs 2. Det här kan vara en följd på att flickor faktiskt har större 

läsintresse, trots att skillnaden inte är så stor. Den vanligaste anledningen visade sig bero på 

att många blivit äldre och kunnigare vilket jag tror leder till att de hellre läser själva. 

På den sista frågeställningen Hur ofta läser barnet själv? Kan konstateras att stora delar av 

eleverna läser själva varje vecka, 17,2 % läser däremot mer sällan, hela denna del består 

enbart av pojkar.  

Under de två senare frågeställningarna kan man se att flickor oftare har högläsning samt läser 

mer än pojkar. En anledning till detta vet jag både grundat på min studie och tidigare 

forskning beror på att flickor har större läsintresse än pojkar, dock tror jag inte detta är hela 

sanningen i studien då skillnaden inte var så stor. Ett ganska stort antal pojkar läser från några 

gånger i månaden-inte så ofta, vilket förvånar mig då man veckovis oftast har läsläxor i 

skolan.  Läroplanen säger att skolan i samverkan med föräldrar ska stödja eleven (Skolverket, 

2011, s. 9), jag undrar därför om föräldrar verkligen stödjer sina barn i skolan och på vilket 

sätt. 
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5.1.2 Hur har barns läsvanor påverkat deras läsutveckling? 

Vad gäller avgränsningen med årskurs 2 kan jag nu konstatera en viss skillnad mellan flickor 

och pojkar. Denna studie stödjer det faktum att läsvanor i hemmet påverkar läsutvecklingen. 

Något annat som jag har kunnat se påverkar vilken grad man befinner sig i 

läsutvecklingsschemat är vilken ålder man börjat läsa. I sammanställningen av 

läsutvecklingsschemat kunde jag också se att de som har högre grad i läsutvecklingsschemat, 

blir nästan aldrig lästa för, däremot läser de ofta själv vilket jag tror är grunden till de goda 

resultaten de presterat. 

5.2 Slutord 

Så här i efterhand känner jag mig delvis missnöjd med val av metod. Jag inser nu att det är 

svårt att göra enkätundersökningar. Det tar det mycket tid, dessutom är det mycket värdefull 

information som förvinner gentemot om man skulle gjort en intervju där jag kunnat ställa 

följdfrågor eller en observation. Frågorna i enkätundersökningen är sammanställda i 

stapeldiagram, vilket har fått tagit en stor del av arbetet men som också är viktigt. Många av 

dessa frågor är grunden till den slutliga frågeställningen Hur barns läsvanor har påverkat 

läsutvecklingen? Som är kopplat till läsutvecklingsschemat i klass 2. Genom att jag gjort på 

detta sätt och inte bara använt mig av enkät som en enda metod gör att jag också är delvis 

nöjd med val av metod, det har gjort att jag har kunnat få en god översikt och kunnat besvara 

de frågeställningar jag hade. 

Sammanfattningsvis kan jag genom min diskussion komma fram till många intressanta 

funderingar kring just läsvanor och läsutveckling. Läsvanorna har påverkat elevernas 

läsutveckling i dessa skolor. Studien har till stor del visat att de som har haft tillgång till 

böcker i stort sett hela livet har också börjat läsa vid senast 7 års ålder, det har också visat sig 

att det är de som haft störst läsintresse och de som även tar eget initiativ och läser mer på egen 

hand. 

Något som jag tycker skulle vara intressant att utveckla i den här studien är att gå deltagarna 

lite mer in på djupet. Genom att ta reda på antalet syskon, socioekonomisk -och 

migrationsbakgrund skulle jag ytterligare kunna koppla min studie till tidigare stora 

undersökningar som PIRLS och PISA och därigenom kunna studera likheter och skillnader 

mellan könen. Jag anser att mitt arbete möjliggör en fortsättning och kan ligga till grund för 
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en fördjupad studie genom att utöva metod som ger mer kvalitativ information så som 

intervjuer och observationer. 
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Bilaga 1 

Lämnas senast Måndag 9/12 

Frågor till föräldrar om läsvanor 

Barnets kön:     Flicka      Pojke            Barnets ålder:________ 

1. Vid vilken ålder började du/ni läsa bilderböcker tillsammans? 

- Namnge några exempel på böcker som ni tittade i. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vilken ålder började du/ni läsa sagor för barnet? 

- Hur kommer det sig att ni började läsa just då? 

- Vem tog initiativ? 

- Ge exempel på böcker som ni läste. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



   
 

 

3. Upplever ni att ert barn tycker att det är lustfyllt med böcker? 

Svar:      Ja      Nej 

 

- Om nej; Varför tror ni att ert barn inte anser det lustfyllt med böcker? 

(Hoppa sedan till fråga 5) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vilken typ av böcker tycker ert barn mest om (genre, ex. äventyrsböcker, deckare)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ber ditt barn om att ni ska läsa? 

Svar:     Ja      Nej 

 

- Om ja: Vid vilken ålder började barnet fråga  om att ni skulle läsa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Vid vilken ålder började ert barn läsa? 



   
 

  

7. Tar ert barn eget initiativ till att läsa? 

Svar:     Ja      Nej 

 

- Om ja: Hur stöttar ni barnet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Om nej: Gör ni aktivt något för att få igång läsningen? Vad?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

8. Hur ofta läser du/ni för ert barn? 

 

Varje dag 

 

Några gånger i veckan 

 

En gång i veckan 

 

Några gånger i månaden 

 

Inte så ofta 

 

Aldrig 

 

- Om ni är två; Vem läser? Delar ni på det? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Hur ofta läser ditt barn själv? 

 

Varje dag 

 

Några gånger i veckan 

 

En gång i veckan 

 

Några gånger i månaden 

 

Inte så ofta 

 

Aldrig 

 

 

 



   
 

 

10. Vad gör ni för att uppmuntra ert barn till läsning? (ex. gå till biblioteket, köper 

böcker, pratar om böcker mm.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Vad kollar ert barn främst på vid val av  bok? (ex. framsidan av boken,  läser 

baksidan, tittar i boken mm.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för att ni hjälper mig att besvara dessa frågor! 

Med vänlig hälsning, Ann-Sofie Wennsten 

 

 



   
 

Bilaga 2 

Tabell 1; Vid vilken ålder introducerades eleverna för böcker? (samtliga) 

 

Tabell 2; Vid vilken ålder introducerades eleverna för böcker? (könsindelat) 
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Tabell 3; Vid vilken ålder introducerades högläsning? (samtliga) 

 

Tabell 4; Vid vilken ålder introducerades högläsning? (könsindelat) 
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Tabell 5; Vid vilken ålder började barnet läsa själv? (samtliga) 

 

Tabell 6; Vid vilken ålder började barnet läsa själv? (könsindelat) 
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Tabell 7; Tar barnet eget initiativ till läsning? (samtliga) 

 

Tabell 8; Tar barnet eget initiativ till läsning? (könsindelat) 
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Tabell 9; Anser barnet det vara lustfyllt att läsa? (samtliga) 

 

Tabell 10; Anser barnet det vara lustfyllt att läsa? (könsindelat) 
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Tabell 11; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (samtliga) 

 

Tabell 12; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (Könsindelat) 
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Tabell 13; Hur ofta läser barnet själv? (samtliga) 

 

Tabell 14; Hur ofta läser barnet själv? (könsindelat) 
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Tabell 15; Vid vilken ålder introducerades högläsning?(Samtliga) 

 

Tabell 16; Vid vilken ålder introducerades högläsning? (könsindelat) 
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Tabell 17; Vid vilken ålder började barnet att läsa själv? (samtliga) 

 

Tabell 18; Vid vilken ålder började barnet att läsa själv? (könsindelat) 
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Tabell 19; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (samtliga) 

 

Tabell 20; Hur ofta förekommer högläsning i hemmet? (könsindelat) 
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Tabell 21; Hur ofta läser barnet själv? (samtliga) 

 

Tabell 22; Hur ofta läser barnet själv? (könsindelat) 
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