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BAKGRUND: Bakgrunden till detta examensarbete om just elevers inställning till läsning är 
för att jag själv alltid har funnit läsning som något roligt och som snart färdig lärare inser jag 
vikten av att läsa för varje elev och varje medborgare i vårt samhälle. Därför ville jag undersöka 
vad ett antal elever hade för inställning och vanor när det gäller läsning. Elevernas föräldrars 
inställning är en viktig påverkande bakgrundsfaktor för elevernas läsvanor och därför också viktig 
att undersöka. 
 
SYFTE: Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad ett antal elever i årskurs 3-5 har 
för inställning till läsning.  

• Hur ser elevernas läsvanor ut, vad, var, när och hur ofta läser de?  
• Vilken betydelse har läsningen i skolan? 
• Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors läsvanor? 
• Vilken betydelse har läsningen på fritiden? 
• Hur ser föräldrarnas läsvanor ut, vad och hur ofta läser de? 
• Hur stor andel av föräldrarna läste för sina barn när barnen var yngre och hur stor andel 

läser fortfarande?  
 
METOD: Vid denna undersökning har enkät använts som metod. Eleverna har fått svara på en 
enkät och deras föräldrar har fått svara på en annan enkät. 
 
RESULTAT: Resultatet av studien visar att många av eleverna läser mycket både i skolan och 
på fritiden. Bland pojkarna finns det en kategori som läser en gång i veckan i skolan och en 
kategori som aldrig läser på fritiden. Bland elevernas föräldrar läser de flesta kvinnor minst några 
gånger i veckan. Bland männen läser merparten aldrig böcker. 
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Inledning 
I de första åren i skolan fokuseras mycket av undervisning på att lära sig att läsa och skriva. 
Att lära sig att behärska dessa två färdigheter är en förutsättning för att klara av de kommande 
åren i skolan. Med anledning av det är det viktigt att alla pedagoger i våra skolor uppmuntrar 
eleverna till att läsa och ger dem möjligheter till att ta del av allt det fantastiska som 
litteraturen har att ge oss. 
 
Oavsett hur mycket läsning man har fått ta del av under åren framtill skolstarten så ska de 
barn som har fått mycket stimulans få mer och de barn som inte har fått så mycket stimulans 
ska få ännu mer (Körling, 2003, s. 13). När barnen kommer till skolans värld kommer de med 
olika förutsättningar. Som pedagog får man då möta dem på den nivå de är och anpassa 
undervisningen så att den tillgodoser allas behov. Alla måste få möjligheter till att ta del av 
den litteratur som möter dem på deras nivå och som de är intresserade av. 
 
Förutom möjligheterna till att få läsa i skolan så är det av stor vikt att eleverna även får 
möjligheter till att läsa på fritiden. Tiden i skolan som ägnas åt läsning räcker inte till för att 
bli en bra läsare. Vissa elever växer upp i miljöer som är präglade av böcker och läsning 
medan andra växer upp i miljöer som består av allt annat än läsning. 
 
Bakgrunden till detta examensarbete om läsning grundar sig i att jag alltid har haft positiva 
känslor gentemot läsning. Jag lärde mig att läsa tidigt och fick ta del av litteratur som föll mig 
i smaken Att fångas av en bok som man inte vill lägga ifrån sig förrän man läst klart den är en 
fascinerande upplevelse som läsningen kan ge oss människor, både stora som små.  
 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad ett antal elever i årskurs 3-5 har för 
inställning till läsning. För att konkretisera mitt syfte har jag följande frågeställningar som jag 
vill få svar på genom min undersökning:  

• Hur ser elevernas läsvanor ut, vad, var, när och hur ofta läser de?  
• Vilken betydelse har läsningen i skolan? 
• Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors läsvanor? 
• Vilken betydelse har läsningen på fritiden? 
• Hur ser föräldrarnas läsvanor ut, vad och hur ofta läser de? 
• Hur stor andel av föräldrarna läste för sina barn när barnen var yngre och hur stor 

andel läser fortfarande?  
 

Bakgrund 
Detta avsnitt kommer att presentera en del av det som finns publicerat kring läsning, 
läsintresse och högläsning. 
 

Tiden innan och starten av läsning på egen hand 
Precis som Körling (2003, s. 11) skriver så kommer inte barnen till skolan som tomma blad, 
inte heller när det gäller läsningen. Många barn har stimulerats av sagor genom sina föräldrar 
och syskon sedan de var riktigt små. De har suttit där hemma i den sköna soffan eller den 
mjuka sängen tätt intill någon som de tycker om och hört mängder av sagor om och om igen. 
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Många har till och med lärt sig att höra när sagan är slut. Men samtidigt finns det barn som 
inte har fått så mycket stimulans från litteraturens värld. Kanske har föräldrarna aldrig läst för 
dem och den enda litteratur de har tagit del av är den som har lästs av pedagogerna på 
förskolan. Alla barn kommer till skolan med läserfarenheter, en del med många andra med 
färre, och dessa ska barnen få möjligheter till att klä i språk, bearbeta och utveckla vidare 
(ibid. s. 13). Barn som har vuxit upp i en miljö där läsningen är en del av vardagen har oftast 
lätt för att läsa (Nasiell, 2007a, s. 10). Men för att utveckla sin läsförståelse handlar det 
oavsett om man har tagit del av litteratur sedan barnsben om att läsa, läsa och åter läsa 
(Fylking, 2003, s. 33). Ju mer man läser desto bättre och enklare blir det att läsa och förstå 
innehållet i en text. För att kunna gå vidare och kunna läsa allt svårare texter måste man 
utveckla sitt ordförråd och det gör man genom att stegvis läsa allt svårare texter. Barn som 
nyligen lärt sig att läsa lär sig snabbt cirka 500 ord och så länge som texterna endast 
innehåller ord från detta ordförråd så ställer texterna inte till med några större problem men 
låter man bli att ta del av nya ord avstannar läsutvecklingen. Det är därför viktigt att man efter 
att ha läst texter på en nivå går vidare och tar del av texter av något svårare slag (Nasiell, 
2007a, s. 10).  
 

Tid för läsning 
Enligt Chambers (1999, s. 47) är de mest ideala förutsättningarna när det gäller läsning 
följande: fram tills barnet är 16 år gammal ska barnet varje dag i skolan få tid till självständig 
läsning som inte styrs av någon. Som förälder ska man uppmuntra sitt barn till att läsa på egen 
hand därhemma, särskilt under helger och lov. Hur länge man ska läsa varierar från barn till 
barn men det ska i alla fall vara så länge att barnet kan behålla intresset och koncentrationen 
och sedan ytterligare en liten stund. Barn har olika förutsättningar för hur länge detta är. 
Yngre barn orkar kortare tid än barn som är äldre, barn som är uppväxta i en hemmiljö med 
läsande föräldrar orkar läsa längre än barn som kommer från icke-läsande familjer (ibid. s. 
47). Om man ska ha ett cirkamått att gå efter så anser Chambers att sju-åttaåringar bör läsa i 
minst femton minuter, nio-tioåringar i minst trettio minuter och vid trettonårsålder bör man 
läsa fyrtio-femtio minuter. När barnen går i årskurs 3-6 är det enligt Fylking (2003, s. 33) 
viktigt att man får igång effektiv läsning och att barnen känner lust och glädje inför att läsa. 
Ett barn måste läsa ungefär 12000–20000 sidor, vilket innebär cirka 150 häften och böcker, 
för att uppnå en god läsförmåga. Det är många sidor man måste läsa och det känns nog som 
betydligt fler om man inte finner glädjen i läsningen och finner litteratur som behagar. Att 
eleverna får ta del av litteratur som inspirerar och fångar dem är viktigt för läsutvecklingen. 
Enligt Smith (2000) finns det två villkor för att lärma sig läsa. Det första är just det att eleven 
får ta del av läsmaterial som av denne upplevs som meningsfullt, det andra är att eleven har en 
förstående och erfaren läsare som finns där som stöd.  
 

Lpo 94 och Kursplanen för svenska 
Ett av målen att uppnå i grundskolan som skolan har ansvaret för att varje elev ska ha nått upp 
till är att alla elever: ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Skolverket, 2005, s. 12). Ett av strävansmålen i 
kursplanen handlar om att eleven ska ”utveckla sin fantasi och lust att läsa genom att läsa 
litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse” (Skolverket, 2000, s.1). Detta är 
ett mål som utsäger att man genom alla år i skolan bör arbeta mot att successivt bli allt bättre 
så att man i slutet av årskurs 9 kan nå upp till målet. I kursplanen kan man läsa vidare om 
skönlitteraturens betydelse. Genom att ta del av skönlitteratur öppnar sig nya världar och 
genom de nya världarna får man del av erfarenheter och upplevelser som handlar om 
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exempelvis humor och tragedi. Skönlitteraturen hjälper eleven att förstå sig själv och bidrar 
till att skapa sig en egen identitet. Genom att ta del av litteratur får man ett annat perspektiv på 
det som ligger en nära och litteraturen kan bidra till att ge svar på stora livsfrågor som man 
bär på (ibid. s. 3). 
 

Läslust 
Att känna lust inför att läsa är viktigt. Som pedagog och förälder är det viktigt att själv känna 
läslust för att eleverna/barnen sedan ska känna samma positiva känslor inför att läsa. Detta gör 
man lättast genom att dela med sig av sitt intresse för böcker och läsning (Settergren, 1990, s. 
12). En stor del av barnens möjlighet till läsning sker i skolan och läsningen är bland det 
viktigaste vi gör i skolan (ibid. s. 13). Pedagogerna runt om eleverna har därmed ett stort 
ansvar för att finnas där som hjälp för eleverna så att de kan finna passande litteratur vilket är 
oerhört viktigt för att alla barn ska få möjlighet till att finna den litteratur som intresserar och 
fångar dem. Lundberg och Herrlin (2005, s. 16) skriver att skolan måste få igång elevernas 
positiva tankar gentemot läsning, stärka deras självförtroende gentemot att läsa och få 
eleverna till att känna sig som allt bättre läsare. För att grundlägga ett bestående intresse 
gentemot läsning har pedagogen ett stort ansvar. För att lägga grunden till ett sådant intresse 
är det viktigt att barnen får uppleva den lust och glädje som läsandet ger, att läsningen öppnar 
dörrarna för fantasin, spänningen, kunskapen och glädjen (ibid. s. 16). 
 
Om man är tvingad till att göra något så blir det tråkigt precis som det blir roligt när man själv 
väljer att göra något. Precis likadant är det med läsning, om man är tvingad till att läsa blir det 
inte särskilt lustfyllt medan om man läser något som man är intresserad av så blir utgången 
oftast positiv. Detta är något som Chambers (1995, s. 21) poängterar. Författaren menar 
vidare att om vi sitter på en lugn och behaglig plats och läser så kommer vi naturligt att läsa 
betydligt längre än om man sitter på en plats där man ständigt blir störd.  
 
Att man tar tillvara de intressen som barnen visar gentemot läsning är viktigt, menar Nasiell 
(2007b, s. 19). Vill barnet bara läsa serier så låt han få göra det, i alla fall till en början. Det 
viktigaste med läsningen i början är att bli en bra läsare, vad man väljer att läsa, det spelar 
mindre roll. I början handlar det om att få upp läshastigheten och bibehålla den lust som man 
känner inför läsning. Visst kan man föreslå annan litteratur, men det är dock viktigt att barnet 
känner att det inte blir något tvång (ibid. s. 20).  
 

Högläsning 
Att läsa högt för barn är viktigt för deras utveckling till att bli bra läsare. Barn som inte har 
blivit lästa för under uppväxten förväntar sig inte att text ska vara begriplig när de ska lära sig 
att läsa, enligt Ljungström (2006b, s. 11). Detta leder till att många kommer att tycka att det är 
svårt att lära sig att läsa. De barn som har blivit lästa för under uppväxten kommer att förvänta 
sig att text ska vara begriplig. De har fått ta del av rim och ramsor och känner igen hur en 
berättelse är uppbyggd.  
 
Att endast läsa för barn tills de själva har lärt sig att läsa är inte tillräckligt utan det är viktigt 
att man fortsätter att läsa för barnen även när de själva är läsare, (Chambers, 1995, s. 66 och 
Domnikovic m fl. 2006, s. 155). Genom att man läser högt för barnen får de enligt Fylking 
(2003, s. 33) gemensamma upplevelser och läsningen ger dem en rikare idévärld och vidare 
uppfattningar om vår omvärld. Att lära sig att läsa är enbart en liten del i den stora processen 
till att bli en bra läsare. Med andra ord är det minst sagt lika viktigt att läsa högt för dem som 
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håller på att lära sig att läsa som dem som redan har lärt sig att läsa (Chambers, 1995, s. 66). I 
skolan är det vanligt att pedagogen läser högt för hela gruppen, särskilt i de yngre åldrarna 
men även bland eleverna i den åldersgruppen som denna forskning vänder sig till. Genom 
högläsningen byggs en gemensam kunskap upp och man får ta del av litteratur som man 
eventuellt inte hade kommit i kontakt med annars (Domnikovic m fl., 2006, s. 146-147). 
Genom att man fortsätter att läsa högt för de barn som läser så stimuleras barnets läsförmåga 
och läsförståelse (Ljungström, 2006a, s. 52), och läsningen kan bidra till att nya dörrar 
innehållandes fantasi och lärande öppnas vilka i sin tur kan stimulera barnet till att vilja lära 
och att läsa mer (Ljungström, 2006b, s. 12). Fylking (2003, s. 34) skriver att genom 
högläsning kan alla elever ta till sig innehållet på deras egen nivå och möta ett språk som de 
dagligen inte använder. En sak som är viktig att tänka på när man väljer högläsningsböcker är 
att de ska ligga på en lite högre nivå än den nivå som barnen normalt läser själva, enligt 
Fylking (2003, s. 34) och Hansson (2006, s. 20). Detta innebär att nivån ligger inom 
Vygotskijs (1978) proximala utvecklingszon.  
 
Nasiel (2007a, s. 12) ger några tips angående högläsning. Hon poängterar vikten av att 
fortsätta läsa högt även för läsande barn då högläsning är ett alldeles utmärkt sätt att öka den 
språkliga medvetenheten. Förutom högläsningen där den vuxne läser för barnet föreslår hon 
även att barnet läser högt för den vuxne då det är lättare att känna igen ord om man läser dem 
högt samtidigt som man har dem framför sig. 
 

Hemmets och skolans betydelse 
Omgivningens inställning till läsning påverkar barnets inställning. Att det finns böcker och 
tidningar som blir lästa i den vardagliga miljön är viktigt för barnets framtida inställning 
(Fylking, 2003). Att man som vuxen själv läser bidrar till att barnen också väljer att läsa 
(Nasiell, 2007b, s. 23). En del människor ser inte ägandet av böcker som något viktigt, utan 
böcker är något som man kan låna gratis på bibliotek om man vill läsa, istället för att lägga en 
hel del pengar på dem när man kanske bara läser dem en gång (Chambers, 1995, s. 77).   
 
De barn som inte kommer från en läsande miljö har pedagogerna ett stort ansvar gentemot. 
Skolan kan vara den enda platsen där läsning av böcker är en naturlig del därför är det viktigt 
att barnen där få se att läsningen kan vara en naturlig del av vardagen. Författaren Chambers 
(1995, s. 77) menar att om man som barn endast möter böcker i skolans värld kommer 
böckerna att förbli främmande föremål och inte ses som en naturlig del i det vardagliga livet. 
Om böckerna inte finns i den vardagliga miljön, det vill säga i hemmet, kommer de att få det 
svårt att konkurrera ut medier såsom TV och dator. Med andra ord kommer läsningen bara att 
bedrivas i skolan och inte i hemmet. Lundberg och Herrlin (2005, s. 16) instämmer i att 
skolan har en viktig roll, men menar samtidigt att tiden i skolan för läsning inte räcker till för 
att utveckla läsningen så pass att det blir en färdighet. Utanför skolan, på fritiden måste 
barnen läsa för att utvecklas och många barn som har kommit en bit i sin läsutveckling blir 
ofta under en period några riktiga bokslukare och lånar mängder av böcker och suger i sig 
innehållet (ibid. s. 17). Vid denna period är det viktigt att man tar till vara och 
uppmärksammar barnets intresse, både i skolan och i hemmet, så att man inte låter det rinna ut 
i sanden efter ett tag. Författarna ger några exempel på hur man kan förstärka och bibehålla 
intresset för läsning: hjälpa barnen att hitta texter som intresserar dem, skapa en omgivande 
miljö som präglas av lust och glädje gentemot läsning samt genom att ge kortare recensioner 
av böcker man själv läst och rekommenderar (ibid. s.18). 
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Tidigare forskning 
Här presenteras en del av den forskning om läsning som har bedrivits de senaste åren. 

PIRLS 2006 
PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) 2006 är en sammanfattning av en undersökning 
som gjordes i fyrtiofem länder och visar elevers förmåga att läsa. Resultatet av 
undersökningen visar att de svenska eleverna lyckas väl internationellt sett men elevernas 
läsförmåga har gått tillbaka jämfört med resultatet av en liknande studie som genomfördes 
2001, (Skolverket, 2007, s. 45). Undersökningen visar vidare att det finns en skillnad mellan 
flickors och pojkars prestationer när det gäller läsning av skönlitteratur och sakprosa (ibid. s. 
54).  
 
När det gäller elevernas attityd till läsning har den mycket positiva attityden till läsning bland 
svenska elever minskat jämfört med undersökningen 2001. Andelen flickor som är mycket 
positiva till läsning är nästan dubbelt så hög som andelen pojkar (Skolverket, 2007, s. 65). 
Dessa stora skillnader fann man inte i PIRLS 2001. Sverige har, jämfört med 40 andra länder 
runt om i världen, en något lägre andel elever än genomsnittet som är mycket positiva till 
läsning. En jämförelse med de nordiska länderna ger dock ingen större skillnad. 
 
Antalet elever som läser varje dag eller nästan varje dag för nöjes skull har minskat med åtta 
procent mellan år 2001 och 2006, från 44 till 36 procent. De som är flest representerade bland 
dem som läser varje dag eller nästan varje dag är flickor. Pojkarna är mest representerade 
bland dem som läser högst två gånger per månad. Antalet elever som läser högst två gånger 
per månad har ökat med nio procent mellan åren för undersökningarna, från 25 till 33 procent 
(Skolverket 2007, s. 66).  
 
När det gäller hög- och tystläsning visar undersökningen att hälften av de svenska eleverna får 
lyssna till högläsning varje dag och bland de andra får näst intill alla lyssna till högläsning 
minst en gång i veckan. Tystläsning får tre fjärdedelar av eleverna ägna sig åt någon gång 
varje dag och böckerna som de läser har de valt själva (Skolverket 2007, s. 85-86).  

Pojkars och flickors val av genre 
Brink genomförde 2000 en undersökning tillsammans med ett par studenter från Högskolan i 
Gävle som handlade om läslust och läsvanor hos elever i fyra Gävleborgskommuner. Som 
metoder vid undersökningen använde de sig av enkät och intervju. 
 
En av frågorna i Brinks (2000) enkätundersökning var vilka genrer utav fem utvalda som de 
brukade läsa (s. 71). Resultatet visade att bland flickorna var hästböcker, 44 %, och 
mysterieböcker, 70 % mest populära och bland pojkarna läste flest seriealbum, 49 %, och 
mysterieböcker lästes av 69 %. Om man lade ihop flickors och pojkars svar var 
mysterieböckerna mest populära, 69 %, följt av böcker om monster och spöken som 42  % av 
eleverna läste (ibid. s. 26-27).   

Ungdomars förhållande till läsning 
Richardsson och Eccles (2007) har genomfört en undersökning där de intervjuade ett antal 
elever som gick på High School i USA som handlade om deras förhållande till läsning. 
Undersökningen som är genomförd i USA och inte i Sverige är intressant att ta del av även 
om det som deras forskning visar inte behöver överensstämma med förhållandena här i 
Sverige.   
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Utifrån ungdomarnas svar från intervjuerna får man del av hur mycket livet i övrigt påverkar 
läsningen på fritiden. Har man problem med exempelvis sina kompisar som en av de 
intervjuade flickorna, Jane, hade och därmed inte spenderar lika mycket tid tillsammans 
längre så får läsningen en större plats i ens liv. För att fylla den tid som hon tidigare spenderat 
med kompisar ägnade hon sig åt läsning och datorspel (ibid. s. 345).  
 
En annan av deltagarna i undersökningen hade även han personliga problem. Hans problem 
bestod av att han gick på en skola där majoriteten av eleverna var svarta medan den 
intervjuade var vit. Detta ledde till det faktum att han tillhörde minoritetsgruppen på skolan. 
För att fördriva sin tid spenderade han mycket tid med att läsa. Vad eleven själv tyckte om 
läsning sammanfattas med två citat från ett av intervjutillfällena: ”de är bra tidsfördriv” och 
”ett bra sätt att bli av med situationen” (ibid. s. 346: min övers.). 
 
Tracy, som även hon deltog i undersökningen intervjuades om sin familj som stöttade henne 
för att nå högt uppställda mål gällande skolan. Tracy hade en faster som var lärare som alltid 
pushade Tracy till att läsa saker och nu berättar Tracy att hon läser allt. Tracy hade även en 
mamma som lade ner tid för att uppmuntra och få dottern till att tro på sina möjligheter. I en 
av intervjuerna berättar Tracy: “Min mamma. Hon uppmuntrar mig till att gå färdigt skolan, ta 
examen på High School och gå på college eftersom hon själv inte hade möjligheten till att 
göra det” (ibid. s. 352: min övers.). Precis som författarna kommenterar så är det viktigt med 
föräldrar eller andra vuxna som finns nära en och stöttar en, men det är även viktigt att ha 
föräldrar som är läsande. Det hjälper inte att säga till sitt barn att lägga ner mycket tid på 
läsning om man inte själv ägnar sig åt det. 

Vuxna läsare som läser för nöjes skull 
Sheldrick Ross forskning grundas på intervjuer av 194 vuxna läsare i Australien som läser för 
nöjes skull (1999, s. 783). Att undersökningen är gjord på vuxna läsares svar kan vara av 
intresse även om denna undersökning vänder sig till yngre läsare.  
 
En av frågorna som ställdes vid intervjun var hur det skulle vara om de av någon anledning 
inte skulle kunna läsa längre. De vanligaste svaren var: “Det är en passion” “Jag skulle vägra” 
och “Det är ett psykiskt behov jag har att jag måste läsa” (ibid. s. 786: min övers.).  
 
När man väljer bok som man ska läsa för nöjes skull så finns det en del bakomliggande 
faktorer till varför man väljer just den bok som man gör. Flera av de intervjuade valde efter 
vad de tidigare hade hört om författaren till boken, vad deras vänner rekommenderade samt 
vilket intryck titeln på boken gjorde (ibid. s. 789). När det gäller valet av bok påverkas man 
även av vilket humör man är på. Är man mycket upptagen eller stressad väljer man böcker 
som är korta och lätta att läsa. Vissa dagar känner man för en lite “tyngre” bok medan andra 
dagar så behöver man läsa något som är mer lättsamt (ibid. s. 790). 
 

Teoretiskt förhållningssätt 
Denna undersökning grundar sig i det sociokulturella perspektivet och Lev S Vygotskijs 
teorier om lärande. 
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Lev S Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och användandet av språket det centrala. 
Genom kommunikation mellan den vuxne och barnet blir barnet delaktigt i hur den vuxne 
uppfattar omgivningen och saker som händer runt dem, (Säljö, 2000, s. 67). Enligt det 
sociokulturella perspektivet har omgivningen en avgörande betydelse för barnets utveckling 
och prestationer. Genom goda och nära relationer till framförallt föräldrarna men även 
pedagogerna i skolan får barnet nya kunskaper. Kopplar man detta till läsningen så kan man ta 
exempel där det lilla barnet sitter tillsammans med den vuxne där de tillsammans läser 
tillsammans, den vuxne läser och barnet lyssnar och följer med i boken. Utan den vuxnes 
hjälp, som genom högläsningen låter barnet få ta del av litteraturens värld, hade upplevelsen 
gått förlorad och dess intresse och inblick i litteraturen varit knapphändig.  
 
Barn handlar genom imitation, med detta menar Vygotskij (1999, s. 342) att barnet tar efter 
det som hon/han tidigare gjort tillsammans med någon. Exempel på detta är när pedagogen 
eller föräldern läser högt ur en bok för en grupp barn eller sitt barn. Det som barnet/barnen 
och den vuxne gjorde tillsammans tar barnet efter och klarar sedan av det på egen hand efter 
en tid. Nivån på boken som de läser tillsammans ligger på en nivå något högre än vad barnet 
själva klarar av att läsa på egen hand. Genom att barnet vid upprepade tillfällen får möjlighet 
till att ta del av sådan litteratur utvecklas deras ordförråd och de kommer efter en tid att på 
gen hand kunna ta del av liknande litteratur.  
 
Denna nivå, som ligger strax över den nivå som eleven klarar på egen hand, kallar Vygotskij 
för den ”proximala utvecklingszonen”. Vygotskij (1978, s.86) förklarar den proximala 
utvecklingszonen enligt följande:  
 

… is the distance between the actual developmental level as determined by 
independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable 
peers. (ibid. s. 86). 

 
Genom att pedagogen eller föräldern läser för barn får dessa ta del av litteratur genom den 
vuxnes hjälp. Genom högläsningen som ligger i den proximala utvecklingszonen får 
barnen del av litteratur som bidrar till att de utvecklas som läsare. 
 

Metod 
Nedan beskrivs valet av metod, hur enkäterna är utformade samt urvalet i undersökningen. I 
detta kapitel beskrivs även hur jag gick tillväga när jag genomförde undersökningen samt hur 
jag har tagit hänsyn till de etiska reglerna vid forskning. Avslutningsvis beskrivs hur resultatet 
är tänkt att analyseras samt ges kommentarer om validiteten och reliabiliteten i 
undersökningen. 
 

Val av metod 
För att genomföra denna undersökning valde jag att använda mig av enkät som metod. 
Metoden valdes då jag ville ta del av många elevers inställning till läsning. Jag vill bland 
annat ta del av deras vanor när det gäller läsning, vad de läser, när och hur mycket (Björkdahl 
Ordell, 2007, s. 85). Då jag är intresserad av att ta del av många elevers inställning till läsning 
är en kvantitativ enkät den bästa undersökningsformen (Ejletsson, 2005, s. 11).  
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En nackdel med att välja enkät som metod är att man inte har möjlighet till att ställa några 
följdfrågor på det som informanterna har svarat. Därför var det viktigt att jag tänkte igenom 
och granskade frågorna i enkäten så pass noga att jag i efterhand skulle slippa känna att jag 
glömt att ställa vissa frågor. När enkäten väl var utskickad hade jag ingen möjlighet till att ta 
del av ytterligare information. 
 

Utformandet av enkäterna 
Eftersom jag bland annat ville ta reda på vilken betydelse föräldrarnas läsvanor har för 
elevernas inställning till läsning valde jag att tillverka två stycken enkäter, en elevenkät och 
en föräldraenkät för att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Enkätfrågorna är 
utformade som så att de flesta frågorna har givna svarsalternativ, fyra frågor på elevenkäten 
och två frågor på föräldraenkäten är dock öppna eller delvis öppna frågor (se bilaga 2 och 3). 
Det finns två öppna och två delvis öppna frågor i elevenkäten. Fråga 3: ”Vad tycker du om att 
läsa?” och fråga 4 i elevenkäten: ”Tycker du det är viktigt att kunna läsa” är delvis öppna 
frågor. Detta möjliggjorde att ta del av elevernas personliga tankar om läsning utan att 
påverka dem genom att ge olika alternativ som de kunde kryssa i. Fråga 5: ”Vad brukar du 
läsa i skolan?” och fråga 12: ”Vad läser du helst på din fritid?” är båda öppna frågor. Avsikten 
var här att eleverna fritt skulle beskriva vilken sorts litteratur de läste. 
 
Fråga 5: ”Vad läser du en vanlig dag?” och fråga 9: ”Kan du ge några exempel på den 
litteratur som du läser?” i föräldraenkäten är båda två öppna frågor. Här ville jag att 
föräldrarna fritt skulle skriva vad de läser och inte påverkas av mina alternativ. 
 
Elevenkäten är en gruppenkät, som är den vanligaste formen av enkät inom lärarutbildningen 
(Björkdahl Ordell, 2007 s. 87) och alla elever som gick i samma klass besvarade den vid 
samma tillfälle. Föräldraenkäten är en typ av postenkät då den skickades hem med eleverna. 
 
I utformandet av enkäten tänkte jag på att försöka att ha ett så vardagligt språk som möjligt 
för att alla skulle ha möjlighet till att svara på enkäten. Jag ville inte att det skulle bli ett antal 
bortfall på grund av att språket var för svårt. 
 

Urval 
Undersökningen vände sig till elever som gick i årskurs 3-5 på två skolor i Västsverige samt 
deras föräldrar. Skola A är en skola med cirka 350 elever och är belägen i en stad. I 
undersökningen deltar elever från tre klasser. Sammanlagt deltar 43 elever. 
 
På skola B går drygt 600 elever och skolan ligger ett par mil utanför samma stad. I 
undersökningen deltar elever från sex klasser. Sammanlagt deltar 65 elever. 
 
Sammanställningen av föräldramedgivandet visade att 109 elever skulle delta i 
undersökningen. När det var dags för genomförandet av elevenkäterna var alla utom en elev 
närvarande. Antalet deltagare var då 108 elever. 52 procent av deltagarna var pojkar och 48 
procent var flickor. Fördelningen i de tre årskurserna är som följer: årskurs 3: 31 %, årskurs 4: 
27 % och årskurs 5: 42 %. Fördelningen av antalet elever från de olika årskurserna kommer 
inte att presenteras i resultatet, där har det ingen betydelse vilken årskurs man går i. 
 
Deltagarna i föräldraenkäten är 88 personer, vilket innebär att 81 % av de föräldrar som fick 
enkäten svarade på den. Ett bortfall finns då 20 föräldrar inte lämnade tillbaka enkäten. 15 av 
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de svarande föräldrarna är män och 73 är kvinnor. I resultatet görs ingen skillnad gällande om 
det är en man eller en kvinna som har svarat på enkäten. Bland de föräldrar som svarade på 
enkäten så var 52 % föräldrar till pojkar och 48 % till flickor.  
 

Genomförande 
Innan själva undersökningen genomfördes skickade jag ut informationsbrev till de deltagande 
klassernas föräldrar för att de skulle få information om min undersökning och ge sitt 
medgivande att låta sitt barn delta i undersökningen och svara på en enkät (se bilaga 1).  
 
Genomförandet av elevenkäten gick till så att alla de elever som gick i samma klass och som 
skulle delta i undersökningen svarade på enkäten samtidigt. Genomförandet av elevenkäterna 
gjordes under två dagar med en veckas mellanrum, en dag till skola A och en dag till skola B.  
 
Föräldraenkäten skickades ut efter att skola A genomfört elevenkäten men innan skola B hade 
genomfört elevenkäten. Utskickandet gick till så att enkäten skickades med eleven hem, 
förutom enkäten skickades även ett kuvert med. När föräldern svarat på enkäten stoppades 
enkäten i det medskickade kuvertet och skickades sedan med eleven tillbaka till skolan. På 
varje kuvert stod en siffra, tack vare siffran kunde jag ha en översikt över vilka som lämnat in 
och inte. För att kunna hålla reda på vem som hade vilket nummer hade jag skrivit samma 
nummer på enkäten som på de föräldramedgivandelappar som jag fått in om deltagande i 
undersökningen. När jag sedan tog del av innehållet i enkäterna separerades enkäten från 
kuvertet och var därmed helt anonym (Ejlertsson, 2005, s. 42). När det var tre dagar kvar till 
sista dagen för inlämnandet av föräldraenkäten så skickade jag ut påminnelser till dem som 
inte lämnat in. 
 

Forskningsetik 
När man genomför en undersökning är det viktigt att man tar hänsyn till Vetenskapsrådets 
fyra forskningsetiska principer. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Infomationskravet handlar om att den som håller i undersökningen har skyldighet gentemot 
deltagarna i undersökningen att informera om syftet med undersökningen och att deltagandet 
är frivilligt. Detta gjordes genom ett informationsbrev som skickades hem till 
vårdnadshavarna inför undersökningens start där de samtidigt fick ge sitt medgivande till att 
låta sitt barn delta i undersökningen. Genom medgivandet gav de sitt samtycke och genom 
föräldramedgivandet var samtyckeskravet uppfyllt. 
 
Konfidentialitetskravet, som är den tredje principen innebär enligt Ejlertsson (2005, s. 30) att 
inga utomstående ska kunna identifiera vad enskilda individer har svarat. Här har jag som 
forskare huvudansvaret för att det inte ska kunna ske, jag har därför förvarat all data på ett 
säkert ställe hemma hos mig under tiden för undersökningen och all data har sedan förstörs 
när sammanställningen av datan var avslutad.  
 
Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen och innebär att man endast får använda 
materialet till det som man uppgett att man ska använda det till. De data som jag har fått in 
genom mina två enkäter har jag endast använt i arbetet till min rapport och efter mitt 
användande har jag förstört datan genom en dokumentförstörare så att ingen annan kan 
använda sig av det. 
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Analys och bearbetning 
När enkäterna var insamlade påbörjades bearbetningen av dem. Jag sammanställde dem med 
hjälp av Word-programmet där jag i en ofylld enkät fyllde i deltagarnas svar. När det gäller 
elevenkäten valde jag att dela upp flickors respektive pojkars svar redan från början för att få 
möjlighet till att se eventuella skillnader mellan könen. Sex av frågorna i elevenkäten valde 
jag att ställa mot varandra på sådant sätt att det som eleverna svarat på fråga 8, ”Hur ofta läser 
du i skolan?” jämfördes med vad de svarat på fråga 9, ”Tycker du att ni läser tillräckligt 
mycket i skolan?” Svaren på fråga 14, ”Hur ofta läser du på din fritid?” jämfördes med vad de 
svarat på fråga 15, ”Hur länge läser du varje gång?” Att jag valde att ställa dessa frågor mot 
varandra var för att förtydliga hur deras inställning till läsning i skolan är baserat på om de 
tycker att de läser tillräckligt samt hur mycket de läser. Fråga 14 och 15 valde jag att ställa 
mot varandra för att tydligare se hur mycket eleverna egentligen läser på fritiden. Genom att 
man ställer de två frågorna mot varandra ser man hur länge som de som läser varje dag läser 
osv. Elevernas svar på fråga 5 ”Vad brukar du läsa i skolan?” och på fråga 12 ”Vad läser du 
helst på din fritid?” har jag valt att sammanställa i ett diagram under avsnittet ”Läsning på 
fritiden” för att tydligare se de eventuella skillnader som finns mellan valet av bok i hemmet 
och i skolan.  
 
När det gäller föräldraenkäterna har jag på några av frågorna valt att dela upp kvinnornas och 
männens svar. Detta gjordes trots att mängden män som svarat på enkäten, 15 st. inte är så 
stor. De frågor där jag har valt att dela upp deras svar är fråga 4 ”Vad tycker du om att läsa?”, 
fråga 6 ”Läste du när du var barn?” samt fråga 7 ”Hur ofta läser du böcker?” På alla de 
resterande frågorna har jag inte skiljt på om det är en kvinna eller en man som har svarat.  
 
På frågorna 11 och 12 (se bilaga 3) har jag uppmärksammat om den svarande är föräldrar till 
en pojke eller till en flicka och i tabellen till fråga 12 har jag skiljt på föräldrar till pojkars och 
föräldrar till flickors svar. Två av frågorna i föräldraenkäten valde jag att ställa mot varandra. 
Fråga 6 ”Läste du när du var barn?” ställdes mot fråga 7 ”Hur ofta läser du böcker?”  
 
När allt var sammanställt lades datan över i ett excel-dokument där tabeller, diagram och 
procentuella uträkningar skapades och de klistrades sedan in i resultatdelen i rapporten.  
 

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar bl.a. om ifall man genom frågorna i t.ex. en enkät lyckats med att ta del av 
det som man ville ta del av genom undersökningen (Ejlertsson, 2005, s. 99). De frågor som är 
med i enkäten här har därför alla en tydlig anknytning till syftet och frågeställningarna för 
denna undersökning. Vissa av frågorna svarar direkt på frågeställningarna medans andra ger 
bakgrundsinformation för att få svar på vissa frågeställningar. 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen. Då jag gjorde mitt val av metod 
valde jag enkät eftersom jag ville ta del av många elevers inställning till läsning. Ju fler 
deltagare man har i undersökningen desto mer tillförlitlig blir undersökningen. Antalet 
deltagare i denna undersökning kan vara för litet för att få en generell bild över elevers 
inställning till läsning men man får en inblick i hur det kan vara för vissa. 
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Resultat  
Nedan redovisas resultatet från både elevenkäten och föräldraenkäten. Redovisningen sker i 
stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller samt i löpande text. I elevenkäten förekommer internt 
bortfall, d.v.s. att en del elever inte har svarat på vissa frågor. Detta redovisas i samband med 
den aktuella frågan. 
 
Resultatdelen är uppdelad enligt syftets frågeställningar. Först presenteras elevers allmänna 
tankar om läsning, sedan kommer ett avsnitt om läsning i skolan, läsning på fritiden och sist 
ett avsnitt om föräldrarnas läsning. 
 

Allmänt om läsning 
Den första delen i resultatet handlar om elevernas allmänna inställning till läsning. De fick 
svara på tre frågor, fråga 3, ”Vad tycker du om att läsa?”, fråga 4, ”Tycker du det är viktigt att 
kunna läsa?” och fråga 7, ”Vad är roligast att läsa?” (se bilaga 2). 

Inställning till läsning 
I diagrammet nedan presenteras sammanställningen av elevernas inställning till läsning. 
 

 
Figur 1: Fråga 3 ”Vad tycker du om att läsa”? 
 
Diagrammet visar att fler flickor än pojkar tycker att läsning är jättekul. 65 % av flickorna 
tycker det jämfört med pojkarna där 50 % tycker detsamma. Andelen pojkar som tycker att 
läsning är ganska kul är 34 % vilket är något högre än andelen flickor som är 27 %. Pojkarna 
är mest representerade bland dem som tycker att läsning är sådär eller tråkigt. 11 % av 
pojkarna tycker att det är sådär att läsa mot 6 % bland flickorna och andelen pojkar som 
tycker att det är tråkigt att läsa är 5 %, bland flickorna är andelen 2 %. 
 
I enkäten fick de i samband med denna fråga även motivera varför de tycker som de gör om 
läsning. Tre flickor och en pojke som svarat att läsning är jättekul samt en pojke som svarade 
att läsning är ganska kul gav inga motiveringar till sina svar och därmed finns det ett internt 
bortfall på denna fråga. 
 
Bland flickorna som tycker att läsning är jättekul är den främsta anledningen att man lär sig 
mycket genom att läsa, 18 %, att man tycker om att läsa, 12 %, samt att man lever sig in i 
historien och ser bilder, 12 %. Andra anledningar som är representerade bland flera av 
flickorna är att det finns många bra böcker som man kan läsa, att det är avslappnande och att 
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det finns många spännande böcker. Dessa tre motiveringar representeras vardera av 9 % av 
flickorna. 
 
Bland de pojkar som tycker att läsning är jättekul så är de vanligaste motiveringarna att man 
lär sig mycket, 29 %, att böcker är spännande, 14 %, och att det är roligt att läsa, 14 %. 
 
De två procenten bland flickorna, vilket motsvarar en flicka, som tycker att läsning är tråkigt 
motiverar svaret med att läsning är just tråkigt. Bland pojkarna står de 6 % som svarat att 
läsning är tråkigt för tre pojkar och deras motiveringar förmedlar att läsning är jobbigt, tråkigt 
och tar tid som man annars skulle kunna spendera med kompisar. 
 

Vikten av att kunna läsa 
Eleverna svarade på fråga 4 ”Tycker du det är viktigt att kunna läsa?” (se bilaga 2). 
Svarsalternativen var ”Ja”, ”Ibland” och ”Nej”. 96 % av pojkarna svarade ”Ja” och 4 % 
svarade ”Ibland”. 0 % av pojkarna svarade ”Nej”. På denna fråga fick de även motivera sitt 
svar. I tabellen nedan kan man läsa hur motiveringarna bland de pojkar som svarat ”Ja” på 
frågan har fördelat sig: 

 
Ja  Andel i procent 

Man måste kunna läsa tidningen/brev/instruktioner/skyltar  26 % 
Man lär sig genom att läsa  20 % 

När man är vuxen måste man kunna läsa  13 % 
För att få jobb  9 % 

Annars kan man inte få reda på så mycket  7 % 
Det är viktigt i livet  6 % 

Det är bra/kul att kunna  4 % 
Annat svar  15 % 

 
Figur 2: Motiveringar bland de pojkar som svarat Ja på fråga 4 ”Tycker du det är viktigt att 
kunna läsa”. 
 
Tabellen visar att pojkarna tycker det är viktigt att kunna läsa saker som tidningar, brev, 
instruktioner och skyltar då mer än en fjärdedel av pojkarna har svarat det. Alternativet att 
man lär sig saker genom att läsa är även det väl representerat då var femte har svarat så. 
Svarsalternativen att det är viktigt att kunna läsa när man blir vuxen och när man ska skaffa 
sig ett jobb är också väl representerade, 13 respektive 9 %. Bland de svar som är 
representerade under rubriken Annat svar finns svar som bara är representerade en gång. 
Några exempel på de svaren: ”man har lättare för sig då”, ”annars kan man inte gå ut skolan” 
samt ”annars kan man inte ta körkort”. 
 
De fyra procenten bland pojkarna som svarade ”Ibland” motiverade sina svar med att man 
läser mycket och att det kan vara bra att kunna läsa. 
 
Bland flickorna svarade 98 % ”Ja” på fråga 4 ”Tycker du det är viktigt att kunna läsa?” 2 % 
svarade ”Nej” på frågan. I tabellen nedan kan man läsa hur motiveringarna bland de som 
svarat ”Ja” på frågan har fördelat sig. 
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Ja Andel i procent 
Man lär sig mycket när man läser 16 % 

När man jobbar måste man kunna läsa 12 % 
Om man ska någonstans måste man kunna läsa 8 % 

Det har man nytta av hela livet 8 % 
Man måste kunna läsa när man är stor 8 % 

När vi gör olika uppgifter måste man läsa  6 % 
Förstå saker själv genom att läsa 6 % 

6 % Om man ska kunna läsa tidningen 
Det är roligt 4 % 

Annars förstår man inte så mycket 4 % 
Annars kan man inte handla m.m. 4 % 

Då kan man läsa bra böcker 4 % 
Annat svar 16 % 

 
Figur 3: Motiveringar bland de flickor som svarat ”Ja” på fråga 4 ”Tycker du det är viktigt att 
kunna läsa”. 
 
Tabellen visar att flickorna tycker att man lär sig mycket när man läser, 16 % har svarat så. 
Att kunna läsa, när man i framtiden skaffar sig ett jobb är även det representerat bland flera, 
12 %. Motiveringarna att man måste kunna läsa när man ska någonstans, att man har nytta av 
läsningen hela livet samt att man måste kunna läsa när man blir stor är alla representerade av 
vardera 8 % av flickorna. 
 
Under rubriken ”Annat svar” är de motiveringar inräknade som bara representeras av en 
person. Några exempel på dem: ”om man inte kan läsa missar man saker som är roliga”, ”man 
har det lättare om man kan läsa” samt ”man kan åka utomlands”.  

 
De två procenten av flickorna, vilket är lika med en individ, som svarade ”Nej” på frågan om 
läsning är viktigt motiverade det med att läsning är tråkigt. 
 

Vad är roligt att läsa 
Diagrammet på nästa sida visar vad pojkarna och flickorna svarade på fråga 7 ”Vad är roligast 
att läsa”. På denna fråga finns det ett internt bortfall då en flicka inte svarade på frågan. Som 
svarsalternativ fick de lov att välja fler än ett alternativ om de ville. Diagrammet är uppdelat i 
pojkarnas svar, flickornas svar samt allas svar. 
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Figur 4: Fråga 7 ”Vad är roligast att läsa?” 
 
Diagrammet visar att bland pojkarna är det populärast att läsa rysare, 57 %, och 
serietidningar, 63 %. Bland flickorna är kärleksböcker, 62 %, hästböcker, 50 % och sagor,  
52 % populärast. 
 
När det gäller vecko- och dagstidningarnas popularitet så tycker drygt var tionde pojke att de 
är roligast. Andelen flickor som tycker detsamma är nästan var femte. När det gäller 
dagstidningar är det ombytta roller, där tycker 13 % av pojkarna jämfört med, 8 % av 
flickorna att de är roligast att läsa. 
 
Rysare som är populära bland pojkarna är inte lika populära bland flickorna, 35 % svarade att 
de är roligast. Kärleksböcker som är populära bland många flickor är inte lika populära bland 
pojkar. 21 % av pojkarna som är en tredjedel av andelen flickor som tycker samma svarade att 
kärleksböcker är roligast. 
 
Serietidningar som är mest populära bland pojkarna är inte lika populära bland flickorna. 
Hälften så många flickor, 35 % som pojkar tycker att de är roligast. Hästböcker som är 
populära bland flickorna är inte populära bland pojkarna då ingen av pojkarna svarade att de 
tycker att hästböcker är roligast. Sagor som är populära bland flickorna är även populära 
bland pojkarna, 39 % av pojkarna svarade att de är roligast 
 
Andelen som tycker att faktaböcker är roliga att läsa är störst bland pojkarna där 36 % tycker 
att det är roligt jämfört med 23 % bland flickorna. 
 

Läsning i skolan 
Deltagarna som svarade på elevenkäten fick svara på fem frågor om läsningen i skolan. 
Frågorna var följande i elevenkäten: fråga 5, ”Vad brukar du läsa i skolan?”, fråga 6, ”Vem 
väljer vilka böcker du ska läsa i skolan?”, fråga 8, ”Hur ofta läser du i skolan?”, fråga 9, 
”Tycker du att ni läser tillräckligt mycket i skolan samt fråga 10, ”Läser läraren högt för er?”  
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Vad läser eleverna i skolan 
Eleverna fick svara på fråga 5, ”Vad brukar du läsa i skolan?” (se bilaga 2). Till denna fråga 
fanns inga alternativ att välja mellan när de skulle svara utan det var en öppen fråga där de 
själva fick skriva vad de läser i skolan. För att visa resultatet av vad eleverna svarade är 
pojkarnas och flickornas svar uppdelade i varsitt diagram. På denna fråga finns det ett internt 
bortfall då fem pojkar inte svarade på frågan. Diagrammet nedan visar pojkarnas val av genrer 
i skolan. 
 

 
 

Figur 5: Fråga 5 ”Vad brukar du läsa i skolan”? 
 
Diagrammet visar att fantasyböcker är populärast bland pojkarna att läsa i skolan, 22 % (11 
st.) läser det. Böcker som är spännande och deckare är också representerade bland flera av 
pojkarna, 14 % (7 st.) respektive 12 % (6 st.). Böcker som är roliga eller som handlar om 
äventyr läses av några av pojkarna, 6 % (3 st.). 12 % (6 st.) av pojkarna har angett att de läser 
skönlitteratur och inte angett mer specifikt vad det är för gener. Faktaböcker, sportböcker 
samt serier och kapitelböcker är böcker som också läses av pojkarna i skolan, alla vardera  
4 %. (2 st.) 14 % (7 st.) av pojkarna svarade böcker på frågan och gick inte närmare in på vad 
för typ av bok som de läser.  
 
I diagrammet på nästa sida presenteras flickornas val av böcker som de läser i skolan. På 
denna fråga finns det ett internt bortfall då två flickor inte svarade på frågan. 
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Figur 6: Fråga 5 ”Vad brukar du läsa i skolan?” 
 
Deckare är populärast bland flickorna att läsa i skolan då nästan en fjärdedel föredrar den 
typen av böcker. Fantasyböcker och böcker som är spännande är även de representerade av 
många flickor, 18 % (9 st.) respektive 14 % (7 st.). Roliga böcker, 12 % (6 st.), skönlitteratur, 
10 % (5 st.), samt djurböcker, 8 % (4 st.), är även de representerade bland flera av flickorna. 
Kärleksböcker och böcker om äventyr föredras att läsa av några av flickor, 6 % (3 st.) vardera. 
En elev, 2 %, har svarat att hon helst läser sagor i skolan.  
 

Hur ofta läser eleverna böcker i skolan 
Följande diagram visar sammanställningen av svaren på fråga 8, ”Hur ofta läser du i skolan?” 
Diagrammet är uppdelat i pojkarnas, flickornas och allas svar. 

 

 
Figur 7: Fråga 8 ”Hur ofta läser du i skolan?” 
 
Diagrammet visar att merparten av pojkarna, 44 %, läser några gånger i veckan i skolan. 38 % 
av pojkarna läser varje dag i skolan. Bland flickorna är andelen som läser varje dag något 
högre, 46 %. Lika stor andel av flickorna läser några gånger i veckan. Andelen elever som 
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läser böcker en gång i veckan är flest pojkar, 18 %, bland flickorna är andelen som läser lika 
ofta 8 %.  
 
En följdfråga till den tidigare frågan, fråga 8, ”Hur ofta läser du i skolan?” är följande fråga 9, 
”Tycker du att ni läser tillräckligt mycket i skolan?” Resultatet av elevernas svar visas i 
diagrammet nedan. På denna fråga finns det ett internt bortfall då en av flickorna inte svarade 
på frågan. 
 

 
Figur 8: Fråga 9 ”Tycker du att ni läser tillräckligt mycket i skolan?” 
 
Diagrammet visar att andelen pojkar som tycker att de läser tillräckligt mycket är 68 % och 
andelen flickor som tycker samma sak är 56 %. 30 % av pojkarna vill läsa mer, bland 
flickorna är den andelen högre nämligen 42 %. Andelen elever som tycker att de läser för 
mycket är lika stor bland pojkarna som bland flickorna nämligen 2 %. 
 
Genom de två föregående diagrammen, figur 7 och 8 får man en översikt över hur ofta 
eleverna läser i skolan samt om de tycker att de läser tillräckligt. Det man inte får reda på 
genom de två diagrammen är vilka som har svarat vad. Det vill säga man får inte reda på om 
de som har svarat att de läser lagom mycket läser varje dag, några gånger i veckan eller en 
gång i veckan. Tabeller på nästa sida ger information om detta.  
 
De tre tabellerna i figur 9 tillsammans behandlar alla pojkar som svarat på fråga 9. Var och en 
av de tre tabellerna visar sedan alla de som angett det aktuella svarsalternativet. Den första 
tabellen behandlar således de 68 % av pojkarna som svarade att de läser lagom mycket på 
fråga 9 ”Tycker du att ni läser tillräckligt mycket i skolan?” De första tre tabellerna på nästa 
sida visar hur fördelningen är bland pojkarna. 
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Lagom mycket 68 % (38 st.) 
Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan 

40 % (15 st.) 42 % (16 st.) 18 % (7 st.) 
 

Läsa mer 30 % (17 st.) 
Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan 

35 % (6 st.) 47 % (8 st.) 18 % (3 st.) 
 

Läser för mycket 2 % (1 st.) 
Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan 

0 % 100 % (1 st.) 0 % 
Figur 9: Hur ofta läser pojkarna i skolan beroende på vad de svarat på fråga 9 ”Tycker du att 
ni läser tillräckligt mycket i skolan?” 
 
Tabellen visar att bland pojkarna som svarat att de tycker att de läser lagom mycket i skolan 
läser 40 % av dem vare dag, 42 % några dagar i veckan och 12 % av dessa pojkar läser en 
gång i veckan.  
 
De pojkar som har svarat att de vill läsa mer, är mest representerade bland dem som läser 
några gånger i veckan, 47 %, följt av de som läser varje dag, 35 %. De resterande pojkarna 
som vill läsa mer, 18 %, läser en gång i veckan.  
 
2 % av pojkarna svarade att de läser för mycket och den pojken svarade att han läser några 
gånger i veckan. 
 
Tabellen nedan visar hur flickornas svar har fördelat sig och den är konstruerad på samma sätt 
som tabellen över pojkarnas svar. 
 
Lagom mycket 56 % (29 st.) 

Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan 
38 % (11 st.) 62 % (18 st.) 0 % 

 
Läsa mer 42 % (22 st.) 

Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan 
45 % (10 st.) 41 % (9 st.) 14 % (3 st.) 

 
Läser för mycket 2 % (1 st.) 

Varje dag Några gånger i veckan En gång i veckan 
100 % (1st) 0 % 0 % 

Figur 10: Hur ofta läser flickorna i skolan beroende på vad de svarat på fråga 9 ”Tycker du att 
ni läser tillräckligt mycket i skolan?” 
 
Tabellen visar att de flickor som tycker att de läser lagom mycket i skolan läser 38 % varje 
dag. De resterande 62 % läser några gånger i veckan.  
 
Av de flickor som vill läsa mer i skolan så läser 45 % varje dag och 41 % några gånger i 
veckan. 14 % av de flickorna som vill läsa mer läser nu en gång i veckan.  
 
2 % av flickorna anser att de läser för mycket. Den flickan läser varje dag. 
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Vem bestämmer vad eleverna läser i skolan? 
Nästa diagram visar vad eleverna har svarat på fråga 6, ”Vem väljer vilka böcker du ska läsa i 
skolan?” 
 

 
Figur 11: Fråga 6 ”Vem väljer vilka böcker du ska läsa i skolan?” 
 
Sju av tio pojkar och nära åtta av tio flickor bestämmer själva vad de läser i skolan. Knappa 
tre av tio pojkar uppger att de oftast väljer själva men att fröken hjälper dem att välja ibland. 
Bland flickorna svarar nästan var femte detsamma. Bland pojkarna är det 2 % som angett ett 
annat alternativt och den eleven svarade att fröken och han väljer lika ofta. 4 % av flickorna 
svarade ett annat alternativ och den ena flickan svarade att ibland väljer hon och ibland 
bibliotekarien. Den andra flickan svarade att det oftast är fröken som väljer åt henne. 
  

Hur ofta förekommer högläsning? 
Den sista frågan som handlade om läsningen i skolan var fråga 10, ”Läser läraren högt för 
er?” På denna fråga finns det ett internt bortfall då en av flickorna inte svarade på frågan. 
 

 
Figur 12: Fråga 10 ”Läser läraren högt för er?” 
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Diagrammet visar att det är vanligast att läraren läser högläsning några gånger i veckan. Drygt 
hälften av pojkarna och drygt åtta av tio flickor har svarat detta. Andelen pojkar som angett att 
de får lyssna till högläsning varje dag är 4 %, bland flickorna är andelen det dubbla, 8 %. 
Något fler anser att de får lyssna till högläsning en gång i veckan. Bland pojkarna angav 20 % 
så och bland flickorna uppgav 8 % att de lyssnade till det så ofta. Övriga elever, som endast 
var pojkar svarade att de lyssnade till högläsning någon gång i månaden, 22 % av pojkarna 
svarade så. 
 

Läsning på fritiden 
De avslutande sex frågorna i elevenkäten handlade om läsningen på fritiden. Frågorna var 
fråga 11, ”Läser du på din fritid?”, fråga 12, ”Vad läser du helst på den fritid?”, fråga 13, 
”Hur får du tag på böckerna som du läser på din fritid?”, fråga 14, ”Hur ofta läser du på din 
fritid?”, fråga 15, ”Hur länge läser du varje gång?” samt fråga 16, ”När läser du?” (se bilaga 
2). 
 

Läser eleverna på fritiden? 
På fråga 11, ”Läser du på din fritid?” svarade 88 % av eleverna Ja och 12 % Nej. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor visar att av pojkarna svarade 82 % Ja och 18 % Nej. 
Bland flickorna svarade 94 % att de läste på sin fritid och 6 % svarade att de inte läste. På 
frågan finns det ett internt bortfall då en av flickorna inte svarade på frågan. 
 
De 12 % av eleverna, vilket motsvarar 13 elever, som svarade att de inte läste på sin fritid 
kommer inte att räknas med i sammanställningen av de återstående resultaten då alla de 
frågorna bygger på att man läser på sin fritid. Från och med nästa fråga är det 95 elever som 
har svarat på frågorna, 46 pojkar och 48 flickor. 
  

Vad eleverna läser på fritiden 
Eleverna fick svara på fråga 12, ”Vad läser du helst på sin fritid?” Det fanns inga 
svarsalternativ som de fick välja bland utan de fick själva skriva vad de läser. Nedan 
presenteras pojkarnas val av läsning. I diagrammet finns även deras svar på fråga 5, ”Vad 
brukar du läsa i skolan?” med. 
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Figur 13: Fråga 12 Vad läser du helst på din fritid? 
 
Diagrammet visar att serier är populärast bland pojkarna att läsa på fritiden då 25 % läser det. 
Deckare och böcker om sport är vanligt förekommande då vardera 12 % av pojkarna läser den 
typen av böcker. Faktaböcker och rysare läses även de av flera pojkar, då de vardera läses av 
en av fem pojkar. Böcker om äventyr och sagor läses minst bland pojkarna då 6 % respektive 
2 % läser dem. 
 
Jämförelsen med vad de angett att de läser i skolan visar på att de inte läser samma genrer på 
fritiden som i skolan. Serier som är populärast bland pojkarna på fritiden där 25 % läser dem 
läses av mindre än 5 % av pojkarna i skolan. Deckare är lika populära att läsa på fritiden som 
i skolan. Läsning av sportböcker, faktaböcker, rysare och dagstidningen görs mest på fritiden 
medan läsning av fantasy, roliga böcker och skönlitteratur läses oftare i skolan. 
 
Diagrammet nedan visar fördelningen av vad flickorna läser på fritiden. Även i detta diagram 
är svaren från fråga 5 ”Vad brukar du läsa i skolan?” med. 
 

 
Figur 14: Fråga 12 Vad läser du helst på din fritid? 
 
Sammanställningen visar att flickorna helst läser deckare, 23 %, på fritiden. Böcker om kärlek 
och hästar är också populära bland dem då 17 % respektive 12 % läser dem. Sagor och serier 
läses vardera av 10 % av flickorna. Något färre läser veckotidningar, 8 %, fantasy och 
äventyrsböcker vardera 6 %. Böckerna som är minst representerade bland flickorna är böcker 
om djur, 4 %, faktaböcker, 4 % och rysare 2 %.  
 
Jämförelsen mellan vad flickorna läser på fritiden och i skolan visar att deckare är en populär 
genre att läsa oavsett var man befinner sig. Kärleksböcker, hästböcker, sagor, serier och 
dagstidningar är alla mer representerade av de som läser dem på fritiden. Fantasyböcker, 
djurböcker samt roliga böcker läses mer av eleverna i skolan än på fritiden. 
 

Hur eleverna får tag på sina böcker 
Eleverna fick svara på fråga 13, ”Hur får du tag på böckerna som du läser på fritiden?” De 
fick kryssa i fler än ett alternativ om de ville. 
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Figur 15: Fråga 13 Hur får du tag på böckerna som du läser på din fritid? 

Sammanställningen visar att skolbiblioteket är det vanligast sättet eleverna får sina böcker 
ifrån. 61 % av pojkarna får sina böcker därifrån och 79 % av flickorna. Huvudbiblioteket är 
inte lika populärt då 33 % av pojkarna och 31 % av flickorna beger sig dit för att låna. 
 
Att köpa böckerna som man läser på sin fritid är vanligt då 65 % av flickorna gör detta och 
något färre pojkar 54 % gör detsamma. Att låna böcker av en kompis är vanligare bland 
flickor än bland pojkar. Bland flickorna gör 27 % det och bland pojkarna är andelen 9 %. 
 
Att läsa de böcker som på ett eller annat sätt redan finns i hemmet är ett vanligt sätt både 
bland pojkarna och bland flickorna. Bland pojkarna är det 70 % som får tag på böcker på det 
sättet och bland flickorna är andelen 60 %. 
 
Att få böcker är ett annat sätt som är vanligt både bland pojkar och bland flickor. Knappa 
hälften av pojkarna, 43 %, och dryga hälften av flickorna, 54 %, får tag i sina böcker på detta 
sätt. 7 % av alla elever nämner ett annat alternativ, de prenumererar på pocket. 
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Hur ofta läser eleverna på sin fritid? 
Diagrammet nedan visar sammanställningen av fråga 14, ”Hur ofta läser du på din fritid?” i 
diagrammet är även resultatet av fråga 8, ”Hur ofta läser du i skolan?” representerad så att 
man enkelt kan se eventuella skillnader. 

 
Figur 16: Fråga 14 Hur ofta läser du på din fritid? 

Sammanställning visar att det vanligaste både bland pojkar och bland flickor är att man läser 
några gånger i veckan. Bland pojkarna läser 56 % och flickorna 54 % så ofta. Att läsa varje 
dag är nästan lika vanligt bland pojkarna som bland flickorna. 34 % av pojkarna läser varje 
dag mot 36 % bland flickorna. En gång i veckan läser 4 % av pojkarna och 10 % av flickorna. 
De elever som läser en gång i månaden är alla pojkar och andelen är 6 %.  
 
Om man jämför pojkarnas läsning på fritiden med läsningen i skolan kan man se att fler 
pojkar läser en gång i veckan i skolan än en gång på fritiden. Både på fritiden och i skolan är 
det vanligast att man läser några gånger i veckan. Att läsa varje dag gör några fler pojkar i 
skolan än på fritiden.  
 
Lite mer än fyra av tio flickor läser i skolan varje dag. Andelen som läser lika ofta på fritiden 
är något mindre då 3 av tio flickor gör det. Fler flickor, 55 % läser några gånger i veckan på 
fritiden än andelen som läser lika ofta i skolan, 46 %. Andelen flickor som läser en gång i 
veckan är något fler bland dem som läser på fritiden, 10 %, än i skolan, 8 %. 
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Hur länge läser man på fritiden? 
Diagrammet nedan visar sammanställningen av fråga 15, ”Hur länge läser du varje gång?” 
 

 
Figur 17: Fråga 15 Hur länge läser du varje gång? 
 
Den vanligaste tiden man läser både bland pojkar och bland flickor är mellan 16-30 minuter. 
47 % av pojkarna läser så mycket och 44 % av flickorna. Att läsa 1-15 är vanligt 
förekommande hos alla men främst bland flickorna där 24 % läser så mycket mot 17 % bland 
pojkarna. Att läsa 31-45 minuter är vanligt bland pojkarna då en fjärdedel läser så mycket. 
Andelen bland flickorna som läser lika länge är 13 %. Att läsa mellan 46-60 minuter är inte 
vanligt varken bland pojkarna eller bland flickorna då 2 % av pojkarna läser så länge och 4 % 
av flickorna. De elever som läser mer än en timma är flest representerade bland flickorna då 
15 % av dem läser så länge jämfört med 9 % bland pojkarna. 
 
För att få en tydligare överblick över hur länge eleverna läser varje gång inom respektive 
läskategori (fråga 14) kan man ta hjälp av tabellerna nedan. Den första tabellen visar 
fördelningen mellan pojkarna. 
 
Varje dag 34 % (16 st.) 

1-15 minuter 16-30 minuter 31-45 minuter 46- 60 minuter 1 timma eller mer 
13 % (2 st.) 31 % (5 st.) 31 % (5 st.) 6 % (1 st.) 19 % (3 st.) 

 
Några gånger i veckan 55 % (25 st.) 

1-15 minuter 16-30 minuter 31-45 minuter 46- 60 minuter 1 timma eller mer 
20 % (5 st.) 56 % (14 st.) 24 % (6 st.) 0 % 0 % 

 
En gång i veckan 4 % (2 st.)  

1-15 minuter 16-30 minuter 31-45 minuter 46- 60 minuter 1 timma eller mer 
0 % 100 % (2 st.) 0 % 0 % 0 % 

 
En gång i månaden 6 % (3 st.) 

1-15 minuter 16-30 minuter 31-45 minuter 46- 60 minuter 1 timma eller mer 
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33,4 % (1 st.) 33,4 % (1 st.) 0 % 0 % 33,4 % (1 st.) 
Figur 18: Hur länge läser pojkarna varje gång beroende av hur ofta man läser på fritiden? 
 
Tabellerna visar att bland de pojkar som läser varje dag på sin fritid läser 31 % av dem 16-30 
minuter varje gång, lika stor andel läser 31-45 minuter. Att läsa kortare stunder varje dag,  
1-15 minuter, gör 13 % av pojkarna. 25 % läser 46 minuter eller mer, då 6 % läser 46-60 
minuter och 19 % 1 timma eller mer. 
 
De flesta pojkarna läser några gånger i veckan. Det vanligaste bland dem är att läsa 16-30 
minuter vilket 56 % gör. 20 % av dem läser 1-15 minuter varje gång och andelen som läser 
31-45 minuter varje gång är 24 %. 
 
Två pojkar läser en gång i veckan, båda två läser 16-30 minuter varje gång. Tre pojkar läser 
en gång i månaden. Dessa tre läser 1-15 minuter, 16-30 minuter och 1 timma eller mer. 
 
Tabellen nedan visar hur länge flickorna inom de olika läsfrekvensgrupperna (fråga 14) läser 
varje gång. 
 
Varje dag 36 % (18 st.) 

1-15 minuter 16-30 minuter 31-45 minuter 46- 60 minuter 1 timma eller mer 
11 % (2 st.) 33 % (6 st.) 28 % (5 st.) 0 % 28 % (5 st.) 

 
Några gånger i veckan 54 % (26 st.) 

1-15 minuter 16-30 minuter 31-45 minuter 46- 60 minuter 1 timma eller mer 
30 % (8 st.) 58 % (15 st.) 4 % (1 st.) 8 % (2 st.) 0 % 

 
En gång i veckan 10 % (5 st.) 

1-15 minuter 16-30 minuter 31-45 minuter 46- 60 minuter 1 timma eller mer 
40 % (2 st.) 20 % (1 st.) 0 % 0 % 40 % (2 st.) 

Figur 19: Hur länge läser flickorna varje gång beroende av hur ofta man läser på fritiden? 
 
36 % av flickorna läser varje dag på sin fritid. 11 % av dem läser 1-15 minuter 33 % läser  
16-30 minuter och 28 % läser 31-45 minuter varje dag. Lika stor andel, 28 %, läser 1 timma 
eller mer. 
 
Mer en hälften av flickorna, 56 % läser några gånger i veckan. 30 % av dem läser 1-15 
minuter. Drygt hälften av flickorna som läser några gånger i veckan, 58 % läser 16-30 
minuter. Ett fåtal av flickorna läser 31-45 minuter, 4 % och 8 % av flickorna läser 46-60 
minuter. 
 
10 % av flickorna läser en gång i veckan. 40 % av dem läser 1-15 minuter, 20 % läser 16-30 
minuter varje gång och 40 % läser 1 timma eller mer. 
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När läser man på fritiden? 
Den sista frågan som eleverna fick svara på var fråga 6, ”När läser du på fritiden?” På denna 
fråga kunde de välja att kryssa i fler än ett alternativ. Två av pojkarna har inte svarat på frågan 
och därmed finns det ett internt bortfall. 

 

 
Figur 20: Fråga 16 När läser du på fritiden? 
 
Sammanställningen visar att både pojkarna, 83 % och flickorna, 77 % oftast läser strax innan 
de ska sova. Att läsa någon gång på kvällen är också vanligt både bland pojkarna, 65 % och 
flickorna, 71 %. Bland flickorna, 58 % är det vanligt att man läser när man kommer hem från 
skolan bland pojkarna är det endast 30 % som läser vid samma tid. Ett par elever läser när de 
åker till och från skolan, 2 % bland pojkarna och 4 % bland flickorna. Några elever ger annat 
alternativ gällande när de läser. De nämner att de läser på dagarna, på morgonen, när de åker 
på semester och när de inte har något annat att göra. 
 

Föräldrarnas läsning 
Den avslutande delen av resultatet handlar om föräldrarnas läsning. De har fått svara på 11 
frågor om deras inställning till läsning, vad de tyckte om att läsa när de var yngre, om de läser 
nu, vad de läser samt om de läste för sina barn när de var yngre (se bilaga 3). 
 

Inställning till läsning 
I diagrammet på nästa sida presenteras sammanställningen av föräldrarnas svar på fråga 4, 
”Vad tycker du om att läsa?” I diagrammet är föräldrarnas svar uppdelade i kvinnornas, 
männens och allas svar. 
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Figur 21: Fråga 4 Vad tycker du om att läsa? 
 
Sammanställningen visar på skillnader i kvinnornas och männens inställning till läsning. 66 % 
av kvinnorna tycker ”mycket bra” om att läsa. Bland männen tycker 40 % detsamma. Även 
bland de som tycker ”bra” om att läsa är kvinnorna flest representerade. 33 % av kvinnorna 
jämfört med 13 % av männen tycker så. Bland männen är flest representerade bland dem som 
tycker att läsning är ”sådär”. Nära hälften av männen, 47 % tycker att läsning är ”sådär”. 
Bland kvinnorna är andelen 1 %. Ingen av föräldrarna svarade ”inte bra”.  
 

Läsning en vanlig dag 
I diagrammet nedan visas sammanställningen av vad föräldrarna har svarat på fråga 5, ”Vad 
läser du en vanlig dag?” 
 

 
Figur 22: Fråga 5 Vad läser du en vanlig dag? 
 
Diagrammet visar att nära 90 % läser dagstidningen varje dag. Läsning av böcker sker även 
det av flertalet då 69 % läser det. Veckotidningar och reklam läses vardera av 3 av 10. Text-
TV, facklitteratur, internetnyheter samt kursmaterial läses av flera föräldrar varje dag. 
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Läsning när man var barn 
Föräldrarna fick svara på fråga 6, ”Läste du när du var barn?” I diagrammet nedan redovisas 
kvinnornas och männens svar skiljda från varandra. 
 

 
Figur 23: Fråga 6 Läste du när du var barn? 
 
Sammanställningen visar att mer än hälften av kvinnorna, 55 % läste ofta när de var barn. 
Bland männen läste 46 % lika ofta.  3 av 10 kvinnor läste ibland och bland männen var det 
något färre som läste lika ofta, 27 %. Mer än var fjärde man, 27 %, läste sällan när han var 
barn. Bland kvinnorna läste 14 % sällan. 1 % av kvinnorna läste aldrig när hon var barn. 
Ingen av männen har svarat att de aldrig läste när de var barn. 

Läsvanor idag 
Föräldrarna fick svara på fråga 7, ”Hur ofta läser du böcker?” Även i detta diagram är 
kvinnornas och männens svar uppdelade. 
 

 
Figur 24: Fråga 7 Hur ofta läser du böcker? 
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32 % av kvinnorna läser böcker varje dag bland männen läser 27 % varje dag. 4 av 10 kvinnor 
läser några gånger i veckan bland männen är andelen 13 %.  8 % av kvinnorna läser en gång i 
veckan och 18 % läser en gång i månaden. 7 % av männen läser också en gång i månaden. 
Männen är mest representerade bland dem som aldrig läser, 53 % av männen läser aldrig 
böcker. Inga av kvinnorna har svarat att de aldrig läser. 
 
För att få en inblick i hur föräldrarnas läsvanor har förändrats från det att de var barn tills idag 
kan man i tabellen nedan sammanställa vad föräldrarna svarade på fråga 6 ”Läste du när du 
var barn?” med vad de svarade på fråga 7 ”Hur ofta läser du böcker?” Kvinnornas svar är i de 
första tabellerna, figur 25 och männens i de andra, figur 26. 
 
Ja, ofta 55 % (40 st.) 

Varje dag Några dagar i 
veckan 

En gång i 
veckan 

En gång i 
månaden 

Aldrig 

43 % (17 st.) 38 % (15 st.) 4 % (2 st.) 13 % (5 st.) 2 % (1 st.)  
 

Ja, ibland 30 % (22 st.) 
Varje dag Några dagar i 

veckan 
En gång i 
veckan 

En gång i 
månaden 

Aldrig 

32 % (7 st.) 40 % (9 st.) 5 % (1 st.) 23 % (5 st.) 0 % (0 st.) 
 

Sällan 14 % (10 st.) 
Varje dag Några dagar i 

veckan 
En gång i 
veckan 

En gång i 
månaden 

Aldrig 

10 % (1 st.) 40 % (4 st.) 20 % (2 st.) 30 % (3 st.) 0 % (0 st.) 
 

Aldrig 1 % (1 st.) 
Varje dag Några dagar i 

veckan 
En gång i 
veckan 

En gång i 
månaden 

Aldrig 

0 100 % (1 st.) 0 0 0 
Figur 25 Sammanställning av vad kvinnorna svarade på fråga 6, ”Läste du när du var barn?” 
och fråga 7, ”Hur ofta läser du böcker?” 
 
Tabellen visar att många av de kvinnor som läste ofta när de var barn läser fortfarande 
mycket. 55 % av kvinnorna svarade att de läste ofta. Andelen som idag läser antingen varje 
dag eller några gånger i veckan är 81 %. 4 % läser en gång i veckan och 13 % en gång i 
månaden. 2 % av kvinnorna som läste ofta när de var barn läser aldrig nu. 
 
30 % av kvinnorna läste ibland när de var barn. De flesta av dem läser nu varje dag, 32 % 
eller några gånger i veckan, 40 %. 5 % läser en gång i veckan och 23 % läser en gång i 
månaden. 
 
14 % av kvinnorna svarade att de läste sällan när de var barn. Hur mycket de läser nu är 
varierande från person till person. Flest läser några gånger i veckan, 40 %. En gång i veckan 
läser 20 % och en gång i månaden läser 30 %. 10 % svarade att de läser varje dag och ingen 
av kvinnorna som läste sällan när de var barn har svarat att de aldrig läser böcker. 
 
En av kvinnorna svarade att hon aldrig läste när hon var barn men att hon nu läser några 
gånger i veckan. 
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Nedan redovisas tabellen med männens svar på fråga 6 och fråga 7. (Se bilaga 3). 
 
Ja, ofta 46 % (7 st.)  

Varje dag Några dagar i 
veckan 

En gång i 
veckan 

En gång i 
månaden 

Aldrig 

57 % (4 st.) 0 % (0 st.) 0 % (0 st.) 14 % (1 st.) 29 % (2 st.)  
 

Ja, ibland 27 % (4 st.) 
Varje dag Några dagar i 

veckan 
En gång i 
veckan 

En gång i 
månaden 

Aldrig 

0 % (0 st.) 50 % (2 st.) 0 % (0 st.) 0 % (0 st.) 50 % (2 st.) 
 

Sällan 27 % (4 st.) 
Varje dag Några dagar i 

veckan 
En gång i 
veckan 

En gång i 
månaden 

Aldrig 

0 % (0 st.) 0 % (0 st.) 0 % (0 st.) 0 % (0 st.) 100 % (4 st.) 
Figur 26: Sammanställning av vad männen svarade på fråga 6, ”Läste du när du var barn?” 
och fråga 7, ”Hur ofta läser du böcker?” 
 
Tabellen visar att av de 46 % av männen som svarade att de läste ofta när de var barn så har 
57 % svarat att de läser varje dag. 14 % läser en gång i månaden och 29 % av männen som 
läste ofta när de var barn läser aldrig. 
 
27 % av männen läste ibland när de var barn. Hälften av dem, 50 %, läser några gånger i 
veckan och den andra halvan läser aldrig. 
 
27 % av männen svarade att de läste sällan när de var barn. Alla de männen har svarat att de 
aldrig läser böcker. 
 

Läslängd  
I diagrammet nedan visas sammanställningen av hur länge föräldrarna läser. De 9 % av 
föräldrarna som på fråga 7, ”Hur ofta läser du böcker?” svarade att de aldrig läser böcker har 
inte svarat på denna fråga då den förutsätter att man läser böcker. På denna fråga finns det ett 
internt bortfall då två föräldrar inte svarade på frågan. 
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Figur 27: Fråga 8 ”Hur länge läser du varje gång?” 
 
Diagrammet visar att ingen av föräldrarna läser 0-10 minuter, andelen som läser 11-20 
minuter är 14 %. Att läsa mellan 21-30 minuter är vanligast då var fjärde förälder gör det. Att 
läsa 31-40 minuter gör nära var femte förälder lika många läser 61 minuter eller mer varje 
gång. En mindre andel av föräldrarna läser 41-50 minuter respektive 51-60 minuter, 10 
respektive 13 %. 
 

Litteraturtyper och genrer 
Diagrammet nedan sammanställer vilka typer av böcker som föräldrarna läser. På denna fråga 
finns det ett internt bortfall då tre personer inte svarade på frågan. När man svarade på frågan 
fick man ge fler än ett svar om man ville. 
 

 
Figur 28: Fråga 9 ”Kan du ge några exempel på den litteratur som du läser?” 

Diagrammet visar att det är vanligast att föräldrarna läser deckare, 47 %, skönlitteratur, 40 % 
och romaner, 34 %. Läsning av facklitteratur och biografier är också vanligt, 25 respektive  
18 %. Övriga böcker läses av ett mindre antal föräldrar, mellan 3-6 personer. Böcker som är 
representerade under ”Annat svar” är böcker som Bibeln, rysare och kokböcker. 

Läsning för barnen 
Föräldrarna fick svara på fråga 10, ”Läste du för ditt barn när han/hon var yngre?” 99 % 
svarade Ja och 1 % svarade Nej. De fick även svara på fråga 11, ”Läser du fortfarande för ditt 
barn?” På den frågan svarade 44 % Ja och 56 % Nej. Bland de som fortfarande läste för sina 
barn så hade de flesta pojkar, 27 % (24 st.) mot 17 % (15 st.) flickor. 
 
De föräldrar som svarat nej på fråga 11 fick svara på fråga 12 ”När slutade du att läsa för ditt 
barn?” Andelen föräldrar som har pojkar och som har slutat läsa är 25 % (22 st.) och andelen 
föräldrar med flickor som har slutat läsa är 31 % (27 st.). I sammanställningen på nästa sida 
skiljs pojkarna och flickorna åt. 
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Pojke (22 st.) 
9-11 år 7-8 år 5-6 år 3-4 år 

27 % (6 st.)  55 % (12 st.) 18 % (4 st.) 0 % 
 
Flicka (27 st.) 

9-11 år 7-8 år 5-6 år 3-4 år 
32 % (9 st.) 48 % (13 st.) 17 % (4 st.) 3 % (1 st.) 

Figur 29: Fråga 12 ”När slutade du att läsa för ditt barn?” 
 
Tabellerna visar att det inte är någon större skillnad på när man slutar att läsa för sitt barn 
beroende av om det är en pojke eller en flicka. Det är vanligast att föräldrarna slutar att läsa 
både för pojkarna och för flickorna när de är 7-8 år. 55 % av föräldrarna som hade en pojke 
slutade då och 48 % av föräldrarna som hade flickor. Att sluta läsa för barnen när de är 9-11 
år gjorde knappa 30 % av pojkarnas föräldrar och dryga 30 % av flickornas. 18 % av 
pojkarnas föräldrar slutade vid 5-6 års ålder och bland flickorna var andelen 17 %. En av 
föräldrarna slutade att läsa för sin flicka när hon var 3-4 år.  
 
På den näst sista frågan, fråga 13 ”läser ditt barn något mer än eventuell läsläxa för dig?” 
svarade 53 % Ja, att deras barn läser annat än läsläxa för dem och 47 % svarade Nej. 
 
Den avslutande frågan i föräldraenkäten var fråga 14 ”Uppmuntrar du ditt barn till att läsa?” 
På denna fråga svarade 99 % Ja och 1 % svarade Nej. 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att ta reda på vad utvalda elever i årskurs 3-5 hade för inställning 
till läsning. Det jag ville undersöka var när, var, hur ofta eleverna läste, om det var någon 
skillnad mellan pojkar och flickors läsning samt elevernas föräldrars inställning till läsning 
och om deras inställning har någon påverkan på eleverna. Mitt syfte och mina frågeställningar 
har jag fått svar på genom studien och ett antal slutsatser har kunnat tas i samband med 
genomgången av resultatet. 
 
Diskussionsavsnittet kommer att presenteras genom olika underrubriker enligt följande: I 
resultatdiskussionen kommer resultatet av undersökningen att diskuteras. Valet av metod 
kommer att diskuteras under rubriken metoddiskussion. Detta avsnitt avslutas med egna 
slutsatser samt förslag på fortsatt forskning. 
 

Resultatdiskussion  
I detta avsnitt kommer resultatet i undersökningen av diskuteras och knytas ihop med den 
forskning och den teori som finns beskrivna i bakgrunden. Mina egna synpunkter gällande 
resultatet kommer också att presenteras i detta avsnitt. 
 
Resultatdiskussionen är uppdelad på ett liknande sätt som resultatavsnittet. Ordningen som 
resultaten kommer att diskuteras är som följer: ”Allmänt om läsning”, ”Läsning i skolan”, 
”Läsning på fritiden” samt ”Föräldrarnas läsning”. 
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Allmänt om läsning 
Resultatet av fråga 4, ”Vad tycker du om att läsa?” visar att både pojkarna och flickorna är 
positivt inställda till läsning. Flickorna är dock något mer positiva till läsning då fler har 
svarat att läsning är ”jättekul”. Att så stor andel av eleverna finner att läsning är något positivt 
känns lugnande. Resultatet ger en känslan av att de flesta eleverna har funnit litteratur som 
faller dem i smaken vilket Lundberg och Herrlin (2005) påpekar är avgörande för att behålla 
en positiv inställning till läsning under en längre tid.  
 
De motiveringar som eleverna har gett till varför de tycker som de gör angående läsning ger 
en inblick i elevernas tankar gentemot läsning. Några av deras svar ger intrycket av att de 
inser och förstår vikten av att kunna läsa men vissa svar ger motsatt intryck. Bland pojkarna är 
det vanligaste svaret att det är viktigt att kunna läsa för att kunna läsa ”tidningen, brev, 
instruktioner och skyltar”. Detta visar mer på olika texter som man kan läsa när man kan läsa 
än vikten av att kunna läsa. Var femte pojke och nära var femte flicka svarade att ”man lär sig 
mycket när man läser”. Det svaret tyder mer på att man förstår vikten av att kunna läsa. 
 
Vad pojkarna respektive flickorna tycker är roligast att läsa skiljer sig åt. Hästböcker som är 
populärt bland flickorna i Brinks (2000, s. 26-27) undersökning är populärt även bland dessa 
flickor. Att ingen av pojkarna har svarat att de tycker att hästböcker är roligast att läsa kan ha 
att göra med att frågan är utformad som den är. Om man istället för att fråga vad som är 
”roligast” hade frågat efter vad som är ”roligt” så hade kanske ett antal pojkar svarat att de 
tycker så om hästböcker. I övrigt så överraskar inte resultatet så mycket men det är intressant 
att se att så pass många pojkar tycker det är roligt att läsa böcker om kärlek vilket ofta ses som 
den genre som domineras av nästan uteslutande kvinnliga läsare. 
 

Läsning i skolan 
Här diskuteras det resultat som presenterades under samma rubrik i resultatavsnittet. 

Vad eleverna läser 
Resultatet från fråga 5, ”Vad brukar du läsa i skolan?” visar att bland pojkarna är 
fantasyböcker populärast. Denna sorts böcker är populär även bland flickorna där den 
kommer på andra plats. Den populäraste boken bland flickorna är deckare. Bland pojkarna så 
kommer den sortens bok på en fjärdeplats. De fyra mest populära genrerna bland både 
pojkarna och flickorna är desamma, det enda som skiljer är rangordningen.  
 
Bland de böcker och genrer som är representerade bland en mindre andel elever skiljer sig 
pojkarna och flickorna åt. Djurböcker och kärleksböcker är inte representerade bland pojkarna 
medan de bland flickorna är representerade av flera. Serier, fakta- och sportböcker är alla tre 
representerade av minst ett par av pojkarna men bland flickorna är det ingen som läser den 
typen av bok i skolan.  
 
Att dessa likheter och skillnader finns i elevernas val av böcker i skolan är inte överraskande. 
Vid VFU-tillfällen har jag vid många tillfällen varit närvarande vid läsningen i skolan och 
därmed fått se vad de läser. Resultatet i denna undersökning överrensstämmer med den bild 
jag har av vad pojkar respektive flickor läser i skolan. Det som överraskar mig lite är att 
andelen som svarat att de läser faktaböcker inte är högre bland pojkarna då många av de 
pojkar som jag har sett mer än gärna läser en faktabok. Att andelen som läser serier inte är så 
hög är inte så överraskande trots att tidigare resultat i undersökningen visat på att pojkar 
tycker att serier är roligast att läsa. Att läsa serier som bänkbok uppskattas inte av alla 
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pedagoger, jag har mött pedagoger som sagt att serier får man läsa hemma, i skolan ska man 
läsa riktiga böcker. Nasiell (2007b, s. 19) skriver att man ska ta tillvara de intressen som 
barnet visar gentemot läsning och tar upp exemplet med just serier. Vill barnet läsa serier så 
låt henne/honom få göra det. Visst ska man även introducera andra böcker men eleven får inte 
känna att det blir ett tvång att läsa annan sorts litteratur. 
 

Hur ofta eleverna läser och om de tycker att det är tillräckligt mycket 
Studien visar att det finns vissa skillnader i hur ofta eleverna läser i skolan. Bland flickorna 
läser 46 % varje dag mot 38 % bland pojkarna. Knappt var tionde flicka, 8 %, läser en gång i 
veckan bland pojkarna är den siffran dubbelt så hög, 18 %. Så mycket som var femte pojke 
läser endast en gång i veckan. Detta bör man uppmärksamma för att en så stor andel bland 
pojkarna endast läser en gång i veckan är inte bra. Om man tar in resultatet bland pojkarna 
som läser på sin fritid så visar det att 18 % av pojkarna inte läser på sin fritid. Kan det vara så 
att det är samma 18 % som endast läser en gång i veckan i skolan som de 18 % som aldrig 
läser hemma? Om så är fallet är det oroväckande, inte bara det faktum att de aldrig läser på 
sin fritid utan även att de läser så sällan i skolan. Chambers (1995, s. 77) skriver att skolan 
kan vara den enda platsen där läsning av böcker ses som en naturlig del av vardagen. Om då 
varken skolan eller hemmet ger pojkarna möjlighet till att ta del av litteratur när ska eleven då 
få möjlighet till det? Skolan måste ta ett ansvar precis som författaren menar och ge alla 
elever möjlighet till att möta den litterära värld som finns inom räckhåll. Att då endast läsa en 
gång i veckan i skolan är inte tillräckligt om man inte läser på sin fritid. En diskussion om 
elevernas läsning i skolan och på fritiden görs i diskussionsavsnittet under rubriken ”Läsning 
på fritiden”.  
 
Skolverkets (2007, s. 85-86) sammanställning av PIRLS 2006 visar att 75 % av de svenska 
eleverna någon gång under dagen får ägna sig åt tystläsning i skolan. Andelen elever som 
läser lika ofta i denna undersökning är betydligt färre, cirka 40 %. Man bör kanske inte vara 
så orolig trots dessa siffror då så pass många läser några gånger i veckan. Men som jag 
kommenterade tidigare så är det viktigt att man uppmärksammar den relativt höga andel 
pojkar som endast läser en gång i veckan och som diskuterades i förra stycket.   
 
Resultatet från fråga 9, ”Tycker du att ni läser tillräckligt mycket i skolan?” visar att dryga 60 
% av eleverna tycker att de läser lagom mycket. 36 % av eleverna skulle vilja läsa mer. Bland 
flickorna, 42 % var andelen högre än bland pojkarna, 30 %. Tabellen i anslutning till de två 
diagrammen som visade resultaten av frågorna om hur mycket de läser i skolan och om de 
tycker att de läser tillräckligt visar att av de 68 % av pojkarna som svarat att de läser lagom 
mycket så läser 56 % minst några gånger i veckan. 12 % av pojkarna som tycker att de läser 
lagom mycket läser nu endast en gång i veckan. Att endast läsa en gång i veckan är lite för att 
bli en bra läsare (Chambers, 1999, s. 47). 
 
30 % (17 st.) av pojkarna vill läsa mer. Av dessa läser redan 82 % (14 st.) minst några gånger 
i veckan. Att pojkarna trots att de redan läser flitigt vill läsa ännu mer är mycket bra och det är 
viktigt att man som pedagog ser detta intresse som finns hos dem och ger dem möjligheter till 
att få läsa mer. Lundberg och Herrlin (2005, s.16) skriver om att skolan har ett stort ansvar för 
att få eleverna till att tänka positiva tankar gentemot läsning och stärka deras självförtroende 
när det gäller att läsa. Man får uppfattningen av att pedagogerna till dessa elever har lyckats 
med att få eleverna till att känna att läsning är kul då tre av tio pojkar vill läsa mer. 
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2 % av pojkarna, vilket innebär en pojke, svarade att han tycker att han läser för mycket i 
skolan, han läser några gånger i veckan. Att läsa några gånger i veckan måste man se som 
lagom under förutsättning att man läser lika ofta hemma. Det mest ideala vore om alla elever 
ville läsa varje dag både i skolan och på fritiden men det kan vara svårt att nå dit. Att påverka 
hur mycket eleverna läser på sin fritid är svårare än att påverka hur mycket de läser i skolan. 
Därför måste man som pedagog inspirera eleverna till att vilja läsa i skolan (Lundberg och 
Herrlin, 2005, s. 16) och föräldrarna måste bidra med sitt stöd för att motivera eleverna till att 
vilja läsa på fritiden. 
 
Bland flickorna svarade 56 % (29 st.) att de läser lagom mycket. Dessa flickor läser alla minst 
några gånger i veckan. Detta resultat är väldigt positivt. Inga utav flickorna som tycker att de 
läser lagom mycket läser en gång i veckan. Detta resultat är bra då det visar att de flickor som 
tycker att de läser lagom mycket läser minst några gånger i veckan vilket Chambers menar att 
man ska läsa för att utvecklas till att bli en god läsare (1999, s.47). 
 
42 % (22 st.) av flickorna vill läsa mer. Att ta del av resultat som berättar att elever vill läsa 
mer är alltid positivt. Att så många som 45 % (10 st.) av dem redan läser varje dag gör en lite 
frågande. Menar de att de tycker att de läser för korta stunder varje dag? Det kan mycket väl 
vara så, det kan även vara så att de vill läsa mer än en gång per dag. 14 % (3 st.) av flickorna 
som vill läsa mer läser just nu endast en gång i veckan. Dessa 14 % är de enda bland alla 
flickorna som svarat på enkäten som svarat att de läser så sällan. Det är positivt att dessa 
flickor är representerade bland dem som vill läsa mer då det är för sällan att endast läsa en 
gång i veckan för att utveckla läshastigheten och läsförståelsen och bli en bra läsare (Fylking, 
2003, s.33). 

Val av böcker 
Resultatet av fråga 6, ”Vem väljer vilka böcker du ska läsa i skolan?” visar att det med 
marginal är vanligast att eleverna väljer själva. 70 % av pojkarna väljer alltid själva och 77 % 
av flickorna. Nära 30 % av pojkarna väljer oftast själva men att de får hjälp av fröken ibland. 
Bland flickorna är andelen nära 20 %. Att så många elever alltid själva väljer böckerna som 
de läser i skolan är lite förvånande. Man frågar sig när eleverna får möjligheter till att ta del av 
genrer som de inte har läst tidigare om man alltid själv bestämmer vad man ska läsa. 
Människan är oftast sådan att det som man en gång har läst och visade sig vara bra det håller 
man sig till istället för att uppsöka något annat. Om eleverna inte får möjlighet till att 
påverkas, i positiv riktning, i skolan när det gäller valet av böcker, när ska de då bli det? På 
fritiden blir det helt naturligt att man på egen hand väljer litteraturen, om det inte handlar om 
böcker som man fått i present. Om man gång efter gång väljer böcker av liknande karaktär 
som man läst tidigare kan känslan av att det är tråkigt att läsa uppstå. För precis som att laga 
samma recept varje dag till lunch så kan det inte vara roligt att läsa böcker med liknande 
handling gång efter gång. I skolan har pedagogerna ett ansvar att eleverna hittar texter som 
intresserar dem (Lundberg och Herrlin 2005, s.18). Genom att pedagogerna föreslår andra 
genrer kan elevernas intresse för böcker breddas och det positiva intresset gentemot läsning 
kan förstärkas. 

Högläsning  
Studien visar att de flesta eleverna, 54 % av pojkarna och 82 % av flickorna, lyssnar till 
högläsning några gånger i veckan. Knappa 5 % av pojkarna lyssnar till det varje dag och 
knappa 10 % av flickorna. Att det är sådana skillnader är förvånande då flickorna och 
pojkarna kommer från samma klasser. Alla klasser som har varit med i undersökningen har 
haft både flickor och pojkar representerade. Frågan man ställer sig är om de har tänkt olika 
när de har svarat på frågan. Några har eventuellt tänkt ”Hur många gånger har jag lyssnat till 
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högläsning denna vecka?” medan andra har tänkt ”Hur många gånger per vecka brukar jag 
lyssna till högläsning?” Om man tänker på olika sätt när man svarar på frågan kan resultaten 
bli olika. En slutsats man kan dra är att de flesta får lyssna till högläsning några gånger i 
veckan i skolan och det är ett bra komplement till den tysta läsningen. Genom att man lyssnar 
till högläsning tar man del av litteratur som man eventuellt inte hade kommit i kontakt med 
om man bara bedrivit tystläsning. Genom högläsningen får klassen en gemensam upplevelse 
(Domnikovic m fl. 2006, s. 146-147).  
 

Läsning på fritiden 
Här diskuteras det resultat som presenterades under samma rubrik i resultatavsnittet. 

Elevernas läsning på fritiden 
Studien visar att 94 % av flickorna läser på sin fritid och 6 % läser inte. Andelen flickor som 
inte läser är inte särskilt stor och man får hoppas att dessa flickor läser tillfredsställande 
mycket i skolan. Andelen pojkar som läser på fritiden är 82 % och andelen som inte läser är 
18 %. Drygt nio av tio flickor och drygt åtta av tio pojkar läser på fritiden. Förhoppningsvis 
har dessa funnit litteratur som intresserar dem och kan läsa i miljöer som präglas av lust och 
glädje gentemot läsning så att de även i framtiden som äldre barn och som vuxna fortsätter att 
läsa (Lundberg och Herrlin (2005, s. 16). 
 
Att nära var femte pojke i undersökningen inte läser på fritiden bör ses som ett 
varningstecken. Tidigare i diskussionsdelen under rubriken ”Hur ofta eleverna läser och om 
det är tillräckligt” diskuterades andelen pojkar som endast läser en gång i veckan i skolan. Det 
kan det vara som så att det är samma pojkar som läser så sällan i skolan och som aldrig läser 
på fritiden. För att få reda på om så är fallet är det viktigt att man pratar med dessa pojkar och 
tar del av deras inställning till läsning samt vad man eventuellt tillsammans kan göra så att 
man finner ett intresse inför att läsa. Det är viktigt att de förstår att läsning är något som man 
har användning av hela livet och inte minst i senare år i skolan. Som pedagog har man den 
största möjligheten till att påverka i skolan, vad eleverna väljer att göra på fritiden kan inte 
pedagogen styra över. Det som man kan och bör göra är att få eleverna till att vilja läsa i 
skolan och få eleverna till att se att litteraturen kan vara en naturlig del i det dagliga livet 
(Chambers, 1995, s.77) om man lyckas med det kan läsningen bli något som bedrivs även på 
hemmaplan. Senare i diskussionsavsnittet diskuteras jämförelsen mellan hur ofta eleverna 
läser på fritiden och i skolan. 
 
Precis som en del av eleverna svarade på fråga 4, ”Tycker du det är viktigt att kunna läsa?” så 
är det viktigt att kunna läsa bra för att klara av skolan. Om en så stor andel av pojkarna aldrig 
läser på sin fritid och läser knapphändigt i skolan så kan det mycket väl ge dem svårigheter 
med att klara uppgifterna i skolan de kommande åren och även ge svårigheter i vuxenlivet. 
Som pedagog är det viktigt att man finner denna kategori pojkar och försöker att få dem till att 
finna genrer som lockar dem till att vilja läsa om inte på fritiden i alla fall tillfredsställande 
mycket i skolan. Det är även viktigt att eleverna får positiva tankar gentemot läsning och 
stärker självförtroendet när det handlar om att läsa (Lundberg och Herrlin, 2006, s. 16).  

Vad eleverna läser på fritiden 
Resultatet av fråga 12, ”Vad läser du helst på din fritid?” visar att serier är populärast bland 
pojkarna då var fjärde pojke läser det. Detta resultat är inte överraskande utan bekräftar den 
uppfattning många har om vad pojkar gärna läser. Brinks (2000, s. 26-27) undersökning 
visade även den att läsning av serier är populärt bland pojkar. I hans undersökning var serier 

40 
 



dock inte mest populära utan där läste flest mysterieböcker. Om man räknar in deckare under 
mysterieböcker så läser många av pojkarna i denna undersökning även den typen av böcker. 
 
Bland flickorna är det just deckare som är mest populära, nästan var femte flicka läser den 
typen av böcker på fritiden. Kärleksböcker och hästböcker som ofta ses som typiska 
flickböcker kommer på andra respektive tredje plats med 17 respektive 12 %. I Brinks (2000, 
s. 26-27) undersökning är hästböcker och mysterieböcker mest populära. Man kan alltså säga 
att Brinks undersökning och denna undersökning gav samma resultat när det gäller vad 
flickorna helst läser. Det som skiljer våra undersökningsfrågor åt är det att i Brinks 
undersökning skulle informanterna välja vilka av de fem utvalda genrerna som de brukade 
läsa i denna undersökning fick de fritt skriva vilken sorts bok de läser på fritiden. Eventuellt 
hade andelen som läser de populära genrerna varit färre i Brinks undersökning om frågan 
hade varit ställd på samma sätt som i denna. 
 
Om man jämför diagrammen som redovisar svaren på fråga 12, ”Vad läser du helst på din 
fritid?” med fråga 5 ”Vad brukar du läsa i skolan?” kan man se skillnader i elevernas val av 
böcker beroende på om de läser dem på fritiden eller i skolan. Jämförelsen visar att pojkarnas 
val av litteratur skiljer sig mellan fritiden och skolan.  Den populära genren serier (Brink 
2000), är populär att läsa bland många pojkar på fritiden men i skolan läses den knappt av 
några. Man kan fråga sig om det kan ha att göra med att en del pedagoger anser att den typen 
av läsning bör ske i hemmet och inte i skolan. Det har nämnts tidigare men bör nämnas igen. 
Det är viktigt att pedagogerna i skolan låter eleverna få läsa det som de visar intresse för så att 
de får upp läshastigheten och bibehåller intresset för att läsa (Nasiell, 2007b, s. 20). 
Jämförelsen med pojkarnas böcker på fritiden och i skolan visar också att fantasyböcker som 
är populära både bland flickorna och bland pojkarna läses mest av pojkarna i skolan istället 
för på fritiden. Frågan kan ställas om det kan ha att göra med att man i skolan vill att de ska 
läsa skönlitteräraböcker vilket fantasyböcker är, medan man på fritiden har möjlighet till att 
läsa alla sorters böcker och därmed blir andelen läsare av fantasy färre. 
 
Bland flickorna visar jämförelsen mellan vad de läser på fritiden och i skolan att det finns 
vissa skillnader även i flickornas val av litteratur. Deckare som är populära bland flickorna 
läses av ungefär lika många både på fritiden som i skolan. I övrigt är det bara, utav de genrer 
som är representerade både på fritiden och i hemmet, fantasyböcker som läses av fler flickor i 
skolan än på fritiden. Kärleksböcker, hästböcker, sagor, serier och veckotidningar läses alla av 
fler flickor på fritiden än i skolan. Flickornas val av litteratur överraskar inte då deras val 
överensstämmer med det resultat som Brink (2000) fick i sin undersökning. En sak att 
uppmärksamma är att nära 10 % av flickorna svarar att de läser skönlitteratur i skolan men 
ingen svarar att de läser det på fritiden. Skönlitteratur innefattar alla genrer som deckare, 
fantasi, kärleksböcker osv. Kan det vara så att de svarade skönlitteratur på vad de läste i 
skolan för att det samlingsnamnet används i skolans värld medan man på fritiden nämner 
genren vid namn när man pratar om böcker? Det kan mycket väl vara så. 

Hur ofta eleverna läser 
När det gäller hur ofta eleverna läser på fritiden så är andelen som läser varje dag och några 
gånger i veckan jämt fördelad mellan pojkarna och flickorna, cirka 55 %. Denna andel är 
betydligt högre bland deltagarna i denna undersökning än eleverna i PIRLS 2006. I PIRLS 
läste 36 % av eleverna varje dag eller nästan varje dag för nöjes skull (Skolverket, 2007, s. 
66). I den undersökningen var de flesta av de som läste så ofta flickor, medan i denna 
undersökning så var fördelningen mellan könen nästintill obefintlig.  
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De som utmärker sig i resultatet av frågan om hur ofta eleverna läser på fritiden är de 10 % 
både bland pojkarna och bland flickorna som läser en gång i veckan alternativt en gång i 
månaden. De 10 % bland flickorna som läser mer sällan läser en gång i veckan och de 10 % 
bland pojkarna är uppdelade med 4 % som läser en gång i veckan och 6 % som läser en gång i 
månaden. Jämför man med deltagarna i PIRLS 2006 visar det sig att i den undersökningen 
deltog elever som läste färre gånger än i denna studie. 33 % av deltagarna i PIRLS läste högst 
två gånger i månaden, (Skolverket, 2007, s. 66). Att endast läsa en gång i veckan eller ännu 
färre gånger är inte särskilt mycket och ger inte tillräckligt när det handlar om att utveckla sin 
läsning. Att läsa en gång i veckan är möjligen tillräckligt, det kan finnas omständigheter som 
gör att man inte hinner läsa mer men det är viktigt att man läser betydligt mer i skolan för att 
utveckla sin läsning. Det som är viktigt bland dessa 10 % pojkar och flickor är att de får 
möjlighet till att läsa mycket i skolan. På fritiden finns det sporter, TV och dator som tar 
mycket av den tid som annars hade kunnat spenderas med läsning. I årskurs 3-6 som eleverna 
i denna undersökning gick i är det enligt Fylking (2003, s.33) viktigt att man får igång den 
effektiva läsningen och att eleverna känner lust och glädje inför att läsa. Dessa 10 % som 
sällan läser kan ha vissa svårigheter med att få igång flytet i läsningen och kan därmed gå 
miste om den glädje som läsning kan ge. Ägnar man sig inte åt läsning nu och finner den 
intressant finns det risk för att man inte heller i framtiden kommer att ägna sig åt läsning. 
 
I resultatet av fråga 14, ”Hur ofta läser du på din fritid?” presenterades även resultatet av fråga 
8 ”Hur ofta läser du i skolan?” ännu en gång så att man kunde jämföra deras vanor. 
Jämförelsen visar att mer pojkar läser varje dag i skolan än på fritiden. Uppdelningen av 
pojkarna som läser i skolan är mer tydligt uppdelad än de som läser på fritiden. Bland de som 
läser på fritiden läser pojkarna med majoritet minst några gånger i veckan. Andelen pojkar 
som läser färre gånger på fritiden är 10 %. Bland de som läser i skolan så har 18 % angett att 
de läser färre gånger. De 18 % läser dock alla en gång i veckan medan de 10 % av pojkarna 
som läser på fritiden är uppdelade på att läsa antingen en gång i veckan eller en gång i 
månaden. Chambers (1999, s. 47) menar att alla elever varje dag i skolan ska få möjlighet till 
att läsa på egen hand. Bland eleverna i denna undersökning är det dryga 30 % som lever upp 
till det, något fler flickor än pojkar. De resterande knappa 70 % läser för lite enligt Chambers. 
Vikten av att läsa, läsa och läsa för att bli en bra läsare har poängterats vid ett flertal tillfällen i 
denna rapport och självklart är det så. För att bli bättre och utveckla sin läsförmåga och 
läshastighet måste man kontinuerligt läsa och för att uppnå en god läsförmåga måste man läsa 
cirka 12 000–20 000 sidor (Fylking, 2003, s.33). Det tar lång tid att läsa alla de sidorna om 
man inte läser kontinuerligt både i skolan och på fritiden.  

Hur länge eleverna läser 
Nära hälften av eleverna läser 16-30 minuter varje gång. Chambers (1999, s. 47) 
rekommenderar att barn i nio-tioårsåldern bör läsa minst 30 minuter varje dag. Så mycket 
eller mer läser 36 % av pojkarna och 32 % av flickorna. För att komma in i handlingen och få 
ett flyt i läsningen är det av betydelse att man läser stunder som är cirka 30 minuter. Att 
ständigt läsa kortare stunder gör att man lätt tappar tråden eftersom man aldrig riktigt kommer 
in i handlingen innan man avslutar igen.  
 
Att läsa kortare stunder, upp emot en kvart är vanligare bland flickor, 24 %, än bland 
pojkarna, 17 %, lika så är det vanligare bland flickorna att man läser mer än en timma. 
Andelen flickor, 15 %, som läser så mycket varje gång är nästan dubbelt så stor som bland 
pojkarna, 9 %. Merparten av pojkarna, så mycket som 72 % läser någonstans mellan 16-45 
minuter varje gång. Sammanställningen av resultatet överraskar lite, att andelen flickor som 
läser upp till en kvart varje gång är så stor som var fjärde flicka. Man hör ofta talas om flickor 
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som är sådana bokslukare, som sitter med näsan i böckerna timma efter timma. Att denna 
kategori flickor fortfarande finns visar resultatet också men att så många av flickorna läser så 
kort är överraskande och något som man bör ta med sig och fundera över. Vad kan det beror 
på att så stor andel läser så kort varje gång? Kan det ha att göra med att litteraturen inte är 
tillräckligt fängslande eller kan det ha att göra med att tiden inte räcker till? En kombination 
av dessa två är säkert fullt möjlig det är dock viktigt att man går vidare och undersöker 
djupare varför så många flickor läser så kort tid. 
 
I resultatdelen ställdes fråga 14 och fråga 15 från elevenkäten mot varandra så att man kunde 
ta del av hur ofta och hur länge eleverna läste. Av pojkarna som läser varje dag på fritiden 
läser merparten 31 minuter eller mer varje dag. Det är bra ty då når de upp till de ungefärliga 
mått som Chambers (1999, s. 47) rekommenderar för att bli en bra läsare. När det gäller 
pojkarna som läser några gånger i veckan läser merparten 16-30 minuter. Det är lite kort men 
samtidigt är det skillnad mellan att läsa 16 minuter och 29 minuter. Exakt hur pojkarna 
förhåller sig inom variabeln vet man inte genom denna undersökning. 6 % av pojkarna 
svarade att de läste en gång i månaden på fritiden och en av pojkarna har svarat att han läser 
1-15 minuter varje dag. Det är för lite. Läser man så sällan kommer man varken in i 
handlingen eller bygger upp ett flyt i läsningen. 
 
Bland flickorna visar jämförelsen av fråga 14 och fråga 15 i elevenkäten att merparten av 
flickorna som läser varje dag på fritiden läser 31 minuter eller mer. Detta är mycket bra och 
leder till att dessa flickor förhoppningsvis kommer att bli mycket bra läsare bara de fortsätter 
att läsa som de gör. Två av flickorna som svarat att de läser varje dag läser upp till 15 minuter 
varje gång. Det är bra att de läser varje dag men det blir inte lika givande om man ständigt 
läser korta stunder. Istället kan det vara bättre att läsa några gånger i veckan och cirka 30 
minuter varje gång så att man slipper ständiga avbrott. 
 
Majoriteten av flickorna som läser på fritiden läser några gånger i veckan. 15 av 26 läser 16-
30 minuter varje gång. Precis som kommentaren till pojkarna som läser 16-30 så vet man inte 
var i spannet som de läser varje gång. Är det nära 30 minuter så når de upp till Chambers 
(1999, s.47) cirkamått. 10 % av flickorna läser en gång i veckan. 2 av dessa läser 1-15 minuter 
varje gång. Det är precis som de pojkar som läser en gång i månaden för lite. Den korta 
stunden så sällan bidrar inte tillräckligt mycket för att man ska bli en bra läsare. 

När eleverna läser 
Den sista frågan som eleverna svarade på var fråga 16, ”När läser du på fritiden?” Drygt 8 av 
10 pojkar och knappa 8 av 10 flickor läser strax innan de ska sova. Att läsa någon gång på 
kvällen är också vanligt bland eleverna. Drygt hälften av flickorna läser när de kommer hem 
från skolan. Det alternativet är inte lika vanligt bland pojkarna, knappa 30 %. Det viktigaste 
när man ska läsa är att man hittar en plats att sätta sig eller lägga sig där man känner sig trygg 
och där man inte blir störd. För att kunna njuta av bokens innehåll måste man finna en sådan 
plats. Många av eleverna i denna undersökning läser strax innan de ska sova. Osökt får man 
för sig att de läser en stund i sängen innan de ska sova alternativt att de kanske sitter i en skön 
soffa eller fåtölj. Dessa platser är troligen lugna och eleverna kan enkelt komma in i 
böckernas värld och drömma sig in i handlingen en stund. För att kunna hålla koncentrationen 
uppe och läsa längre är det viktigt att finna platser att läsa där de inte blir störda (Chambers, 
1999, s. 21). 
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Föräldrarnas läsning 
Här diskuteras det resultat som presenterades under samma rubrik i resultatavsnittet. Jag vill 
dock inleda med att notera det faktum att bland de 88 föräldrar som svarade på 
föräldraenkäten var 15 män och 73 kvinnor. Att andelen män är betydligt färre än andelen 
kvinnor kan självklart ha påverkat resultatet i denna undersökning. Inte bara där kvinnornas 
och männens svar är uppdelade utan i hela undersökningen. 

Föräldrarnas inställning till läsning 
Studien visar att föräldrarna överlag tycker mycket bra om att läsa. 66 % av kvinnorna och 40 
% av männen tycker så. Bland männen tycker flest ”sådär” om att läsa, 47 %. Bland 
kvinnorna så tycker endast en kvinna att läsning är ”sådär” alla andra tycker minst ”bra” om 
att läsa. Det är intressant att det är sådan skillnad mellan kvinnorna och männen. Som 
nämndes i introduktionen till detta avsnitt om föräldrarnas läsning samt i metoddiskussionen 
kan det mycket väl bero på att andelen män som har svarat är få. Men samtidigt så behöver 
det inte ha så stor inverkan som man kanske kan tro. Att så stor andel av föräldrarna tycker 
mycket bra om att läsa är i alla fall bra. Det är viktigt att eleverna har förebilder på 
hemmaplan som själva läser (Nasiell, 2007b, s. 23). Att nära hälften av männen tycker att 
läsning är ”sådär” är inte bra för eleverna, särskilt pojkarna behöver förebilder som är av 
samma kön som läser. 

Föräldrarnas läsvanor som barn och som vuxna 
Föräldrarnas läsvanor när de var barn visade inga större skillnader mellan kvinnorna och 
männen. Något större andel kvinnor läste ofta, 55 mot 46 % och något större andel män läste 
sällan, 27 mot 14 %. När det gäller föräldrarnas läsvanor idag så finns det skillnader mellan 
könen. Nära 70 av kvinnorna läser minst några gånger i veckan. Andelen bland männen som 
läser lika ofta är dryga 30 %. Drygt hälften av männen, 53 % läser aldrig böcker. Ingen av 
kvinnorna svarade att de aldrig läser. Att så stor andel av männen aldrig läser är inte bra, inte 
bara för deras egen skull utan för deras barn. Barn behöver vuxna som de kan identifiera sig 
med. Växer man upp i ett hem där läsning inte bedrivs så kommer barnen att se böcker som 
ett främmande föremål (Chambers, 1999, s. 77). Om läsningen inte bedrivs av någon i 
hemmet kommer det att bli svårt att få barnen till att vilja läsa för nöjes skull på fritiden 
särskilt om Tv och datorn lockar (ibid. s. 77).  
 
Jämförelsen av frågorna 6 och 7 i föräldraenkäten visar att bland de kvinnor som läste ofta när 
de var barn läser 80 % minst några gånger i veckan. Bland de som läste ibland när de var barn 
läser 72 % lika ofta. De 10 kvinnorna (14 %) som sällan läste när de var yngre läser nu minst 
några gånger i veckan. Bland männen är siffrorna inte lika positiva. Av de sju män som 
svarade att de läste ofta när de var yngre läser fyra varje dag medan två aldrig läser. De fyra 
männen som svarade att de läste ibland läser två några gånger i veckan och två läser aldrig. 
Alla fyra männen som läste sällan när de var barn läser aldrig som vuxna. Bland kvinnorna 
kan man se att de som läste mycket när de var barn  har fortsatt med det. Bland männen kan 
man inte riktigt se någon tydligt tendens. Flera av de som läste som barn läser inte nu och inga 
av de som läste lite när de var barn läser något nu. Resultatet av männens svar är 
uppseendeväckande. Barn behöver vuxna förebilder och det är viktigt att barnet ser att både 
mamman och pappan läser. Ser barnet att det bara är mamman som läser kan det lätt uppstå 
tankar bestående av att läsning är något för flickor inte för pojkar. Sådant är inte fallet men 
det är självklart lätt för barnet att tro det då han inte ser motsatsen.  

Vad föräldrarna läser 
Resultatet från en av frågorna i föräldraenkäten visar att deckare, skönlitteratur och romaner 
är populärast att läsa bland föräldrarna, de läses vardera av mellan 35-50 % av föräldrarna. Att 
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denna typ av litteratur, böcker med många sidor, läses av föräldrarna bör ses som positivt. 
Egentligen så är all läsning viktig men framför allt är det viktigt att eleverna ser att deras 
föräldrar läser böcker och inte bara tidningar så att eleverna själva har någon att identifiera sig 
med och fortsätter att läsa när de växer upp. Om deras föräldrar endast läser tidningar så kan 
det bidra till att eleven slutar att läsa böcker och tar efter de vuxna och också börjar läsa 
endast tidningar.  

Läsning för barnen 
Studien visar att nästan alla föräldrar i denna undersökning läste för sina barn någon gång 
under uppväxten. 99 % svarade att de läste för sitt barn när han/hon var yngre och 1 %, vilket 
motsvarar en person, svarade att han aldrig hade läste för sitt barn. Att läsa för barnen när de 
är små är viktigt för att de ska finna texten begriplig när det sedan är dags att lära sig att läsa. 
Ljungström (2006b, s. 11) menar att de barn som är uppväxta med att bli lästa för har lättare 
att ta till sig texten i böckerna när det är dags att lära sig att läsa på egen hand. Enligt det 
sociokulturella perspektivet lär sig barnet nya kunskaper genom goda och nära relationer till 
föräldrarna (Säljö, 2000, s. 67). Genom att den vuxne läser högläsning för barnet får barnet 
del av litteratur som ligger något över den nivå som barnet själv kan läsa och därmed 
stimuleras barnets läsförmåga och läsförståelse (Ljungström, 2006b, s.12).  
 
44 % av föräldrarna läste fortfarande för sina barn och av de 44 % som fortfarande läser så 
var 27 % av barnen pojkar och 17 % flickor. Att nära hälften av föräldrarna fortfarande läser 
för sina barn som är mellan 9 och 11 år är bra för precis som Chambers (1995, s.66) och 
Domnikovic m fl. (2006, s. 155) skriver så är det viktigt att man fortsätter att läsa för barnen 
även efter det att de själva knäckt läskoden och läser på egen hand. Tack vare högläsning i 
hemmet och/eller i skolan byggs en gemensam kunskap upp och man får ta del av litteratur 
som man på egen hand eventuellt inte hade fått ta del av (Domnikovic m fl., 2006, s.146-147). 
Genom högläsningen vars innehåll ligger på en nivå strax över den egna läskapaciteten, i den 
proximala utvecklingszonen som Vygotskij (1978, s. 86) beskriver, får barnen ta del av 
litteratur som bidrar till att de utvecklas till bättre läsare. 

Föräldrarnas inställning påverkar barnen 
Avslutningsvis vill jag diskutera eventuella samband mellan föräldrarnas och deras barns 
läsning. Även i detta avsnitt kommer jag att använda mig av begreppet barn istället för elever 
även om jag har använt mig av det tidigare i rapporten. I detta avsnitt handlar det just om 
föräldrarna och deras barn och hur föräldrarnas läsning påverkar deras barn. 
 
Merparten av barnen läser på fritiden, andelen flickor är något högre än pojkar. Bland 
föräldrarna läser alla kvinnor men bland männen läser endast 47 % böcker. Att eleverna har 
förebilder på hemmaplan där de får se sina föräldrar läsa är viktigt för att bibehålla ett intresse 
för att läsa. Barn handlar genom imitation enligt Vygotskij (1999, s. 342) och tar efter det som 
de tidigare har gjort tillsammans med någon. Barn tar även efter det som de ser och det är 
därför viktigt att barnen ser att både deras mamma och pappa läser så att de inte tror att 
läsning är något för kvinnor och inte för män. Särskilt för pojkarna är det viktigt att de har en 
manlig förebild som läser böcker för att de ska fortsätta att läsa även när de växer upp och 
själva blir vuxna. De barn som har föräldrar som själva har läst under elevernas uppväxt har 
troligen haft en positiv inverkan på barnens vilja och intresse för att själva vilja läsa på 
fritiden.  
 
Nästan alla föräldrar har läst för sina barn när de var yngre vilket är viktigt för att eleverna 
tidigt ska få en inblick i litteraturens värld och inspireras till att vilja lära sig att läsa och vilja 
läsa på egen hand på fritiden. Att många föräldrar fortfarande läser för sina barn är bra. Att 
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sluta läsa högt bara för att barnet har knäckt läskoden är inte tillräckligt. Det är viktigt att man 
fortsätter att ge barnen möjligheter till att ta del av litteratur som ligger något över den nivån 
som de själva kan läsa på egen hand så att deras ordförråd och deras syn på omvärlden utökas 
(Fylking 2003, s.33). 

Sammanfattning  
De flesta av de deltagande eleverna i denna undersökning verkar förstå vikten av att kunna 
läsa och att kontinuerligt läsa på egen hand. Många av eleverna läser ofta både i skolan och på 
fritiden vilket är väldigt bra för utvecklingen av läsförståelsen och läshastigheten. I 
undersökningsgruppen finns det en kategori pojkar som inte läser mycket i skolan och en 
kategori pojkar som inte läser på fritiden. Dessa pojkar bör man uppmärksamma och ta på 
allvar då de kan ge konsekvenser senare i livet, både senare år i skolan och i vuxenlivet. 
 
De typiska flickgenrerna som kärleksböcker och hästböcker är populära även bland dessa 
flickor och deras val av litteratur som är roligast att läsa överraskar inte. Pojkarnas val av 
kärleksböcker överraskar positivt. 
 
Föräldrarnas läsintresse ger anledning till blandade reflektioner. Det är väldigt bra att så 
många av de kvinnliga föräldrarna läser mycket böcker men den stora andelen män som inte 
läser är oroväckande. Det är viktigt att eleverna har både kvinnliga och manliga förebilder att 
se upp till. Som jag ser det har dock eleverna goda förutsättningar för att fortsätta läsa även i 
vuxen ålder då många av dem växer upp i miljöer som består av läsning. Många av eleverna 
har vuxna förebilder i hemmet som de kan identifiera sig med när det kommer till läsning. Att 
ha någon att identifiera sig med är viktigt särskilt för de elever som någon gång kommer att 
mista motivationen för att läsa. Att då ha någon i ens närhet som uppmuntrar och föregår med 
gott exempel är viktigt. 
 

Didaktiska konsekvenser 
Med utgångspunkt av denna forskning är det viktigt att man som pedagog uppmärksammar 
elevernas läsvanor både i skolan och i hemmet så att man har en klar översikt över hur ofta 
och hur länge de egentligen läser. Detta bör man uppmärksamma så att inte eleverna får 
svårigheter med att ta till sig texter senare i skolan och i vuxenlivet. 
 
Att läsa varje dag i skolan är något som alla skolor bör eftersträva. För att eleverna ska 
utveckla sin läsning behöver elever, i samma ålder som de deltagande, läsa minst 30 minuter 
varje dag. Om man inte läser på sin fritid måste skolan vara den plats där läsningen ges 
utrymme. En annan sak som man bör uppmärksamma är elevernas val av böcker. Denna 
undersökning visade att merparten valde sina böcker som de läser i skolan på egen hand. Det 
är viktigt att skolan är den plats där man kan bredda sin värld och upptäcka genrer som man 
inte kommit i kontakt med tidigare. 
 

Metoddiskussion 
Från början hade jag inte planerat att skriva mitt examensarbete på egen hand men så blev det 
och det har fungerat mycket bra att arbeta på egen hand. Visst saknar man ibland någon att 
diskutera det som man har läst och fått fram genom undersökningen men på det stora hela har 
det ändå fungerat bra. Man har kunnat arbeta precis när man har velat. Det har inte spelat 
någon roll om klockan varit 7 eller 22.  
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Efter genomförandet av undersökning i samband med sammanställningen dök det upp frågor 
som man genom följdfrågor hade kunnat få svar på och därigenom fått djupare insikter i 
elevernas och föräldrarnas inställning till läsning. En fråga som är med i föräldraenkäten, 
fråga 14, ”Uppmuntrar du ditt barn till att läsa”, är överflödig då det inte finns någon 
följdfråga där föräldrarna hade kunnat motivera sitt svar. Om följdfrågan hade funnits med 
hade deras svar varit betydligt mer givande än vad de är nu.  
 
De elever som på frågan om de läser på sin fritid svarade nej fick inte motivera varför de inte 
läser. Nu i efterhand finner jag att det hade varit intressant att ta del av, nu vet man endast att 
de inte läser. Denna undersökning handlar dock till stor del att ta reda på hur ofta, länge, när 
och vad eleverna och föräldrarna läser. Om det hade varit med en följdfråga till de som svarat 
att de inte läser hade ytterligare en frågeställning till syftet varit nödvändig. 
 
Andelen kvinnor respektive män som svarade på föräldraenkäten var långt ifrån jämn, 73 
kvinnor och 15 män. Om andelen hade varit jämn hade resultatet av föräldraenkäten kunnat 
visa något annat. Frågan man ställer sig är hur mycket eller lite de männen läser som inte 
svarade på frågan? Tanken som slår en är att männen som inte har svarat på enkäten är kanske 
inga läsare och fann det därför inte givande att fylla i enkäten och lät istället sambon/frun göra 
det. Att andelen män är så få kan också bero på att det är kvinnorna som har plockat ur 
barnens ryggsäckar, funnit enkäten och fyllt i den direkt. Om jag skulle göra om min 
undersökning skulle jag skicka hem två enkäter med alla elever så att kvinnan svarar på en 
och mannen på en. 
 
Om jag skulle göra om min undersökning skulle jag nog vilja använda mig av både enkät och 
intervju som metoder. En del frågor anser jag nu när jag har tagit del och sammanställt 
resultatet att det hade varit intressant att ställa vissa följdfrågor för att få djupare information 
om varför de tycker som de gör och gör de val som de gör. Men för att använda båda 
metoderna behöver man vara mer än en person som genomför undersökningen.  
 

Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att med detta resultat som grund genomföra vidare forskning där man 
undersöker djupare runt några av de områden som jag har berört i min undersökning. Det vore 
intressant att undersöka varför så stor andel pojkar inte läser på fritiden. Vad finns det för 
bakomliggande orsaker och vad kan man bidra med för att locka pojkarna till att vilja läsa? 
 
Att undersöka om hur det kommer sig att andelen flickor som läser så korta stunder, 1-15 
minuter är så pass stor hade också varit intressant att ta del av. Visar denna undersökning bara 
en tillfällighet, eller är det generellt så här? Vad finns det för orsaker till varför man läser 
korta stunder istället för längre hade också varit intressant att ta del av. 
 
Att genomföra en uppföljning av denna undersökning om ett par år och se hur elevernas 
inställning till läsning eventuellt har förändrats vore också intressant. Kommer dessa elevers 
läsintresse att minska eller öka när de blir äldre och går på högstadiet? 
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Tack  
Jag vill börja med att tacka alla elever och deras föräldrar för deras medverkan i min 
undersökning. Utan Er hade denna rapport inte varit möjlig. 
 
Min handledare Jörgen Larsson på Högskolan i Borås vill jag tacka för all den handledning, 
alla tips och idéer som jag fått vid våra handledningsträffar samt via mail. 
 
Tack mamma, för de stunder som du har tagit dig tid till att läsa mitt arbete. Det blev många 
sidor att läsa tillslut. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka Karl som förutom tagit sig tid till att läsa och kommentera mitt 
arbete, har varit mitt stora stöd i vardagen. Tack för allt! 
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Bilaga 1 
Information till dig som har barn i årskurs tre, fyra eller fem  
 
Mitt namn är Linda Nilsson och jag läser till lärare med inriktning mot grundskolans tidigare 
år på Högskolan i Borås. Jag läser nu min sjunde och sista termin och det är dags för mig att 
skriva mitt examensarbete. 
 
Som examensarbete kommer jag att göra en undersökning där syftet är att ta reda på elevers 
inställning till läsning. Hur ser elevernas läsvanor ut? Finns det en positivare inställning till 
läsning om man läser på sin fritid? Påverkas elevers inställning till läsning av föräldrarnas 
läsvanor? För att ta reda på detta har jag valt att använda mig av enkät som metod. Det 
kommer att bli en elevenkät som eleverna gör i skolan och en föräldraenkät som skickas hem 
med eleverna. Elevenkäten kommer att genomföras vecka XX-XX och föräldraenkäten 
kommer att skickas hem i vecka XX. 
 
Deltagarna i denna undersökning är elever i årskurs tre, fyra och fem från två skolor i XX 
kommun samt deras föräldrar. 
 
All data är konfidentiell. Endast jag själv och eventuellt min handledare från Högskolan i 
Borås kommer att ta del av den. Skolornas namn kommer att vara fingerade i min uppsats, det 
vill säga att jag använder mig av påhittade namn för att beskriva skolorna. 
 
När undersökningen är genomförd och uppsatsen är godkänd av Högskolan i Borås är den en 
offentlig handling. Detta innebär att vem som helst har rätt till att läsa den. Uppsatsen 
kommer då att läggas ut på BADA som är Högskolan i Borås plattform för uppsatser och då 
kan ni gå in och läsa den.    
 
Att delta i denna undersökning är frivilligt. För att eleverna ska kunna medverka måste de ha 
målsmans tillåtelse, därför medföljer längst ner på sidan en talong där målsman fyller i om 
hans/hennes son/dotter får delta i undersökningen. Denna talong lämnas tillbaka till skolan så 
fort som möjligt, dock senast XXXXX. 
 
Varje persons deltagande i denna undersökning är lika viktig. Därför hoppas jag att Du vill ta 
dig tid och att delta i denna undersökning.  
 
Om ni har några frågor gällande undersökningen är ni välkomna att ringa eller maila mig.  
 
Linda Nilsson 
0730XXXXXX 
SXXXXXX@utb.hb.se 
 
 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 

□ JA, jag tillåter att mitt barn får delta i undersökningen och svara på en enkät. 

□ NEJ, jag tillåter INTE att mitt barn deltar i undersökningen och svarar på en enkät. 
 

 
 
(Barnets namn)     (Klass) 
 

 
 
(Målsmans underskrift) 
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Bilaga 2 
Hej! 
 
Tack för att du vill hjälpa mig med mitt arbete genom att svara på denna enkät. På en del 
frågor ska du svara genom att sätta ett kryss i någon av rutorna. Om du ska kryssa i fler än en 
ruta så finns det en anvisning om det direkt efter frågan. På några andra frågor ska du först 
kryssa i ett svar och sedan skriva varför du tycker så. Den tredje typen av frågor som finns är 
dem som du ska svara helt själv på, här finns det inga alternativ att välja bland.  
 
Är det någon fråga som du inte förstår så säg till mig så ska jag försöka att förklara den för 
dig. 
 
Lycka till! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Fråga 1 Jag som svarar på denna enkät är en: 

Tjej □ 

Kille □ 
 
Fråga 2 Jag går i: 

Årskurs 3 □ 

Årskurs 4 □ 

Årskurs 5 □ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Fråga 3 Vad tycker du om att läsa? 

□ Det är jättekul för att _______________________________________________________ 
□ Det är ganska kul för att ____________________________________________________ 
□ Det är sådär för att _________________________________________________________ 
□ Det är tråkigt för att ________________________________________________________ 
 
Fråga 4 Tycker du det är viktigt att kunna läsa? 

□ Ja, för att ________________________________________________________________ 

□ Ibland, för att _____________________________________________________________ 

□ Nej, för att _______________________________________________________________ 
 
Fråga 5 Vad brukar du läsa i skolan?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

52 
 



Fråga 6 Vem väljer vilka böcker du ska läsa i skolan? 

Jag väljer alltid själv.    □ 

Jag väljer oftast själv men ibland väljer fröken åt mig.  □ 

Fröken väljer alltid åt mig.    □ 

Annat alternativ:_________________________________ □ 
 
Fråga 7 Vad är roligast att läsa? Du kan kryssa i flera, 

Faktaböcker  □  

Sagor  □ 

Hästböcker  □ 

Serietidningar □ 

Kärleksböcker □ 

Rysare  □ 

Dagstidningar  □ 

Veckotidningar  □ 
 
Fråga 8 Hur ofta läser du i skolan? 

Varje dag.  □ 

Några gånger i veckan. □ 

En gång i veckan. □ 
 
Fråga 9 Tycker du att ni läser tillräckligt mycket i skolan? 

Ja, det är lagom mycket. □ 

Nej, jag vill läsa mer. □ 

Vi läser för mycket. □ 
 
Fråga 10 Läser läraren högt för er? 

Ja, varje dag.  □ 

Ja, några gånger i veckan. □ 

Ja, en gång i veckan. □ 

Ja, någon gång i månaden. □ 

Nej, aldrig.  □ 
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Fråga 11 Läser du på din fritid? 

Ja □ 
Nej □ 
 
Fråga 12 Vad läser du helst på din fritid? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Fråga 13 Hur får du tag på böckerna som du läser på din fritid? Du kan kryssa i mer än en. 

Skolbiblioteket   □ 

Huvudbiblioteket   □ 

Köper dem    □ 

Lånar dem av en kompis   □ 

Hemifrån    □ 

Får böcker    □ 

Annat alternativ:________________________ □ 
 
Fråga 14 Hur ofta läser du på din fritid? 

Varje dag  □ 
Några gånger i veckan □  
En gång i veckan □ 
En gång i månaden □ 
 
Fråga 15 Hur länge läser du varje gång? 

1-15 minuter  □ 

16-30 minuter □ 

31-45 minuter □ 

46-60 minuter □ 

1 timma eller mer □ 
 

54 
 



Fråga 16 När läser du? Du kan kryssa i mer än en. 

När jag åker till och från skolan.  □ 

När jag kommer hem från skolan.  □ 
På kvällen.    □ 
Strax innan jag ska sova.   □ 

Annat alternativ _________________________ □ 
 
 
Tack för att du ville fylla i enkäten! 
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Bilaga 3 

Till Dig som har barn i årskurs tre, fyra eller fem 
 
Denna enkät görs som ett komplement till den elevenkät som ditt barn har gjort eller kommer 
att göra i skolan. Syftet med denna enkät är att se om det finns något samband mellan 
elevernas och föräldrarnas läsintresse. Läser eleverna mer och oftare om de är uppväxta i en 
miljö som främjar läsning? 
 
För att du ska känna att du är helt anonym så skickar jag med ett kuvert som du ska lägga 
enkäten i när du har svarat. Klistra gärna igen kuvertet så är det 100 procent säkert att det bara 
är jag som kommer att ta del av dina svar. På kuvertet står det en siffra. Den står där för att jag 
ska veta vilka som har svarat eller inte. När jag skickar ut påminnelser är det bra för mig att 
veta vilka det är som har skickat in och inte så att man inte får en påminnelse om något som 
man har lämnat in. När jag sedan kommer att ta del av enkätsvaren skiljs enkäten från 
kuvertet och därmed är alla svar anonyma. 
 
Sista dagen att lämna in enkäten är onsdagen den 26 november. 
 
Har du några frågor angående enkäten så maila eller ring gärna. 
 
Tack för din medverkan 
 
Linda Nilsson 
SXXXXXX@utb.hb.se
0730-XXXXXX 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Fråga 1 Jag som svarar på denna enkät är: 

Kvinna □ 

Man □ 
 
Fråga 2 Mitt barn går i: 

Årskurs 3 □ 

Årskurs 4 □ 

Årskurs 5 □ 
 
Fråga 3 Mitt barn är en: 

Pojke □ 

Flicka □ 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Fråga 4 Vad tycker du om att läsa? 

Mycket bra □ 

Bra □ 

Sådär □ 

Inte bra □ 
 
Fråga 5 Vad läser du en vanlig dag? (Exempelvis böcker, dagstidningar, veckotidningar, 
reklam, text-TV) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Fråga 6 Läste du när du var barn? 

Ja, ofta □ 

Ja, ibland □ 

Sällan □ 

Aldrig □ 
 
Fråga 7 Hur ofta läser du böcker? 

Varje dag  □ 

Några dagar i veckan □ 
En gång i veckan □ 
En gång i månaden □ 
Aldrig  □ 
 
Om du aldrig läser böcker, gå vidare till fråga 10 
 
Fråga 8 Hur länge läser du varje gång? 

1-10 minuter  □ 

11-20 minuter □ 

21-30 minuter □ 

31-40 minuter □  

41-50 minuter □ 

51-60 minuter □ 

61 minuter eller mer □ 
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Fråga 9 Kan du ge några exempel på den litteratur som du läser? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Fråga 10 Läste du för ditt barn när han/hon var yngre? 

Ja □ 

Nej □ 
 
Fråga 11 Läser du fortfarande för ditt barn? 

Ja □ 

Nej □ 
 
Fråga 12 Om du svarade nej på frågan ovan, när slutade du att läsa för ditt barn? 

När mitt barn var 9-11 år □ 

När mitt barn var 7-8 år □ 

När mitt barn var 5-6 år □ 

När mitt barn var 3-4 år □ 
  
Fråga 13 Läser ditt barn något mer än eventuell läsläxa för dig? 

Ja □  

Nej □ 
 
Fråga 14 Uppmuntrar du ditt barn till att läsa? 

Ja □ 

Nej □ 
 
Tack för din medverkan! 
 
Lägg enkäten i det medskickade kuvertet och skicka kuvertet med ditt barn tillbaka till skolan.    
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