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1. Inledning 

Så länge jag kan minnas har jag tyckt om att läsa, speciellt skönlitteratur. Att sjunka ned i en 

bok kan vara en underbar upplevelse, men är också någonting som är lärorikt på flera olika 

sätt. Det känns viktigt för mig som blivande svensklärare att försöka uppmuntra mina elever 

till att läsa mycket, och därför har jag valt att skriva det här examensarbetet om just 

ungdomars förhållande till skönlitteratur och läsning. Det är ett faktum att många unga tappar 

sitt intresse för läsning av skönlitteratur med tiden. En speciellt kritisk tidpunkt verkar vara de 

tre högstadieåren. Då slutar framförallt pojkar att läsa, men även flickor som tidigare läst 

mycket trappar ned på läsandet. 

Den engelske författaren Francis Spufford har i Hur jag läste böcker och lärde mig leva 

(2004) skrivit om hur hans förhållande till skönlitteratur uppstått och utvecklats. Han skriver: 

De berättelser som betyder mest för oss blir del av processen som hjälper oss att 

blir trygga och säkra i oss själva. Läskunnigheten öppnar porten för en enorm 

utvecklingskraft. När en vuxen människa i en avlägsen by gläder sig åt att hon 

lärt sig alfabetet, beror det inte enbart på att böckerna kommer att föra världen 

närmare henne, böckerna kommer också att föra henne, på nya vägar, till sig 

själv. (Spufford 2004, s 19) 

I en debattartikel i Göteborgs-Posten 2005-09-28 skriver förbundsordföranden för Lärarnas 

Riksförbund, Metta Fjelkner, om högstadieelevers läsning. Resultatet av en undersökning som 

LR har genomfört visar att var femte elev aldrig läser en bok i skolan, och att siffran är högre 

bland pojkar, där var fjärde svarade att de aldrig läser i skolan. I artikeln presenterar Fjelkner 

och LR också förslag på åtgärder för att öka läsningen i skolan 

(http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=235415). 

I takt med att ungdomar tenderar att läsa mindre försöker bland annat svensklärare på olika 

skolor motivera eleverna till att läsa mer. Det sker på olika vis, men ibland i olika former av 

läsprojekt. Det kan handla om att man har en bokvecka på skolan, en speciell lästimme i 

veckan eller att man börjar varje dag med att läsa en stund. Gemensamt för dessa projekt är att 

de ofta är utarbetade av lärare själva. Vad blir då effekterna av ett läsprojekt? Läser eleverna 
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mer? Tycker eleverna att det är roligare att läsa? Blir eleverna bättre på att läsa? I de lägre 

åldrarna är det centralt att eleverna lär sig läsa, eftersom det är en nödvändig färdighet som vi 

behöver i dagens samhälle. Även under de senare åren kan detta fortfarande vara ett av 

huvudargumenten för läsning av skönlitteratur. Men handlar läsprojekten bara om att få 

eleverna att läsa mer? Vad strävar vi efter, goda läsare eller intresserade upplevande läsare? 

Genom projekten kommer alla i kontakt med läsning och får åtminstone chansen att uppleva 

skönlitteraturläsning. Om eleven sedan väljer att fortsätta läsa på egen hand är upp till eleven 

själv. 

Jag har i mitt examensarbete undersökt någonting som berör svensklärarens vardagliga 

pedagogiska och ämnesrelaterade frågeställningar och arbete, och jag hoppas att fler än jag 

finner undersökningen intressant och relevant. I den här uppsatsen kommer jag att redogöra 

för andra undersökningar som gjorts kring ungas läsande av skönlitteratur, men också 

genomföra en egen studie i syfte att undersöka läsvanor hos ungdomar i högstadieålder. 

2. Syfte och problemformulering 

Mitt syfte i det här examensarbetet är att ta reda på hur ett läsprojekt påverkar elevers 

inställning till läsning av skönlitteratur, men också att få en bild av hur mycket eleverna läser. 

Dessutom skulle det vara intressant om jag kunde få reda på vad som skulle kunna få dem att 

läsa mer. Ofta görs idag inom forskningen en skillnad mellan pojkars och flickors läsvanor, 

vilket jag också kommer att diskutera. Min forskningsfråga är: Hur påverkar ett läsprojekt i 

skolan elevens läsvanor och attityd till skönlitteratur? För att undersöka det behöver jag ställa 

en mängd frågor till flera elever, vilket jag gör i både enkät- och intervjuform. 

3. Bakgrund 

Att det är viktigt för barn att lära sig läsa ordentligt råder det knappast något tvivel om. Inom 

de allra flesta yrken krävs det idag att man inte bara skriver utan också läser. Hur barnen skall 

utvecklas till goda läsare finns det många teorier om, bland annat olika gällande 

inlärningsmetoder. Läsning (och lyssning) av skönlitteratur är del av detta; att få eleverna att 

utveckla en flytande läsning. 
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Maria Ulfgard skriver om flickors läsning av skönlitteratur i sin doktorsavhandling (För att 

bli kvinna – och av lust, 2002). Hon poängterar att ungdomars läsning omfattar, inte bara 

skönlitteratur som vuxna ofta vill att de skall läsa, utan även tidningar och tidskrifter samt 

populärlitteratur. Flickor läser också mer än pojkar vad gäller all litteratur förutom 

facklitteratur (Ulfgard 2002, s 71). Den här uppsatsen behandlar endast läsning av 

skönlitteratur. 

3.1. Läsvanor idag 

Färsk statistik från statistiska centralbyrån (SCB pressmeddelande 2007-02-07) visar att 

läsandet i flera åldersgrupper minskar. För 27 år sedan, 1980, svarade 22 procent av männen 

(16-84 år) att de aldrig läser böcker. Idag har denna andel ökat till motsvarande en tredjedel. 

Det är främst unga män som minskar sin läsning. Hos kvinnorna har den här gruppen 

ickeläsare inte ökat i andel, utan ligger kvar på runt 15 procent. I den yngre åldersgruppen, 

16-24 år, läste 1983 knappt hälften varje vecka (pojkar 33,6 och flickor 50,8 procent) . Idag 

har motsvarande siffror sjunkit, en tredjedel läser varje vecka 2005 (pojkar 22,1 och flickor 

37,5 procent) (SCB pressmeddelande 2007-02-07). 

Den här statistiken leder till frågor. Min undersökning rör ett något yngre urval; år nio i 

grundskolan. Gruppen läser en del böcker, om inte annat eftersom de går i skolan. 

Variationerna är stora i hur mycket, och vad för litteratur de läser. 

Läsvanor och läsförmåga 

En god läsförmåga är inte bara bra ur svenskämnets synpunkt, utan även något som eleven har 

nytta av i andra skolämnen och i många aspekter av livet. I Den meningsfulla språkväven 

skriver Rigmor Lindö (2005, s 22) att det är viktigt att skolan lyckas ge eleverna insikt i vad 

en god läsförståelse kan innebära för deras liv. Hon diskuterar kring PISAs (Programme for 

International Student Assessment) definition av vad god läsförmåga (reading literacy) är: 

Att ha läsförmåga innebär att förstå, kunna använda och reflekterar över skriven 

information utifrån en rad syften. Det innebär att kunna vara aktiv under 

läsningen, interagera med texten och utvinna en mening ur den. Den här 

definitionen innefattar alla situationer där läsförmågan spelar en roll såväl i 
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privatlivet som i det offentliga livet, i skola och på arbetet, för ett livslångt 

lärande som aktiva medborgare. (Lindö 2005, s 22). 

Gunilla Molloy (2002, s 36) menar att skolans roll att ”grundlägga goda läsvanor” är 

komplex, då ”goda läsvanor” inte bara handlar om hur man läser, utan även hur man arbetar 

med den lästa skönlitteraturen. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersöker och jämför 

läskompetensen hos barn i 9-10 årsåldern i olika länder (http://www.skolverket.se/sb/d/253). 

Med i undersökningen är inte bara barnens färdigheter, utan även deras attityd till läsning. 

Författarna till PIRLS diskuterar också vad som påverkar våra läsvanor, och kommer fram till 

att det finns ett samband mellan positiv attityd och gott läsresultat (s 20). Flickor är mer 

positiva till läsning än pojkar. De menar också att, förutom familjens socioekonomiska status, 

så påverkar föräldrarnas utbildningsnivå och eget intresse för läsning. I svenska hem finns det 

i ett internationellt perspektiv förhållandevis ofta dagstidning och många böcker. Dessutom 

läser svenska föräldrar mycket för sina barn. Biblioteken spelar också stor roll för barnens 

tillgång till böcker (s 22). En av slutsatserna i PIRLS rapport är också att det finns ett tydligt 

samband mellan ökad klasstorlek och sämre studieprestationer (s 24). 

Lars Brink diskuterar också barns läsvanor i sin undersökning Försvunna bokslukare? (Brink 

2000). Resultatet av sin studie jämför han med en undersökning från 1989. De skillnader i 

läsaktivitet han finner, menar han, pekar på olika orsaker; den allmänna medieutvecklingen, 

skillnader i utbildningsnivå hos föräldrarna, skillnader i boendemiljö och skillnader i tillgång 

till bibliotek. Dessutom finns det en skillnad i hur många barn i undersökningen som har 

flykting– eller invandrarbakgrund (Brink 2000, s 13). 

Undervisning och läsprojekt? 

Hur undervisningen ser ut i de olika skolorna beror till stor del på hur den undervisande 

läraren valt att lägga upp arbetet. De gemensamma ramarna för undervisningen fastställs av 

styrdokumenten från skolverket. Under elevens år i grundskolan är eleven garanterad minst 

1490 timmar (à 60 minuter) lärarledd svenskundervisning (Skolverkets timplan för 

grundskolan). Gemensamt är också att man under den avsatta tiden för svenskämnet måste 
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omfatta både den mer praktiska svenskan; att skriva och uttrycka sig, samt litteraturen; att läsa 

och lära sig litteraturhistoria. 

Som en reaktion på att ungdomar idag läser mindre har lärare på flera skolor försökt att på 

olika sätt öka läsningen och intresset för skönlitteratur. Det yttrar sig ofta i olika satsningar 

som kan bestå av mer lästid på skolan, temaveckor eller andra arbetsformer där läsning, och 

samtal kring skönlitteratur får större utrymme. De här läsprojekten är oftast organiserade av 

drivna svensklärare, men samarbeten över ämnesgränserna förekommer också. Att arbeta med 

skönlitteratur på det här sättet är alltså någonting frivilligt och inte en föreskrift från 

Skolverket. 

Har läsprojekten någon effekt? 

Vilken effekt de olika läsprojekten har är dock inte alltid självklar. Alla skolor utövar inte 

någon form av utvärdering för sin verksamhet. 

Jag har funnit några examensarbeten från lärarutbildningar där studenter genomfört och 

undersökt effekter av olika läsprojekt. Två arbeten, båda från Luleå tekniska universitet, har 

rört projekt inspirerade av Aidan Chambers modell för boksamtal. I Böcker inom oss betonar 

Chambers vikten av samtal om böcker för att eleverna skall få intresse och uppmuntran att 

läsa. Läraren använder sig bland annat av ”jag undrar frågor” i boksamtalen för att skapa 

dialog (Chambers 1994, s 60). 

Susanna Kristoffersson har i Läsprojekt – ett försök att förändra elevers läsvanor (2004) 

genomfört boksamtal i år 8 och 9. Hennes resultat tyder på att projektet i viss mån har 

påverkat eleverna, till exempel säger två elever att de efter projektet börjat läsa mer 

(underlaget i undersökningen är dock relativ litet, endast åtta elever stort). I Läsning - ett 

projekt vars syfte är att stimulera barns läsvanor (Antilla och Hegeström 2002), menar 

författarna att barnen i deras undersökning (elever i en klass fem) efter genomförandet av 

läsprojektet nu har för avsikt att läsa mer än tidigare (s 17). Ann-Christine Mårtensson har i 

sitt examensarbete När förebilder saknas (2005, s 12) undersökt läsvanorna hos 30 

högstadiepojkar, från år sju till nio. Det framkommer också att man på skolan har ett 
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läsprojekt som innebär att eleverna läser minst tjugo minuter tre gånger i veckan. Resultatet 

visar att läsintresset är högt i år sju, men att det med tiden avtar. 

3.2.  Vad säger styrdokumenten? Skolans roll/uppdrag 

Svenska som skolämne är ett brett område. I kursplanen som anger svenskämnets syfte och 

roll i utbildningen fastställs att: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda 

och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och 

lära av skönlitteratur, film och teater [...] Språket och litteraturen har stor 

betydelse för den personliga identiteten [...] Det skrivna ordets betydelse är stor 

och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och 

värdera texter [...] Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och 

förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att med utgångspunkt i 

elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och 

teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s

kolform=11&id=3890&extraId=2087) [Hämtad 2007-05-11] 

Här betonas ämnets viktiga roll i elevens liv och vardag. Det handlar bland annat om att 

utveckla sin förmåga att kommunicera, uppleva kultur, ta del av litteratur och klara de krav 

som arbetslivet ställer. De olika aspekterna återkommer mer konkret i Skolverkets Mål att 

sträva mot. Jag har gjort ett försök att för enkelhetens skull kategorisera de som jag anser rör 

läsning och läsning av skönlitteratur: 

Njutning och Kultur: 

(Eleven) Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt 

gärna läser på egen hand och av eget intresse, [...] stimuleras till eget skapande 

och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i 

kulturutbudet [...] 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s

kolform=11&id=3890&extraId=2087) [Hämtad 2007-05-11] 
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Alla elever tycker inte att om att läsa, utan många gör det enbart för att skolan ger dem det i 

uppgift. Då lärarens uppdrag, enligt styrdokumenten, inte enbart är att få eleverna att läsa, 

utan också att inspirera och motivera dem till att utveckla sin läsning och skapa nyfikenhet på 

litteraturen borde det vara av vikt att göra undervisningen så intressant för eleverna som 

möjligt. 

Gunilla Molloy skriver i Läraren, litteraturen, eleven (2002, s 24) om litteraturläsningen i 

skolan genom tiderna. Hon menar att utformningen av litteraturarbetet präglas av tiden, och 

att en idag vanlig uppfattning bland svensklärarna är att litteraturläsningen skall ge eleverna 

”läsglädje”. I dagens traditionella svenskundervisning läser eleverna skönlitteratur, skriver 

recensioner av böcker, svarar på frågor till texter samt diskuterar innehåll. I detta finns en 

risk, menar Gunilla Molloy (2003, s 301 ff), att samtalen kring litteratur försvinner. Hon 

menar att man istället ägnar sig åt att besvara frågor om texten, berättarteknik och författaren 

istället för att ta upp samhällsfenomen till diskussion. Slutsatserna kommer från den 

undersökning hon genomfört kring litteraturundervisningen i fyra högstadieskolor. 

Inger Norberg (2003) nämner också en misstanke hon har om barn och ungdomars bristande 

förståelse för litteratur, och menar att många elever idag helt enkelt inte förstår till exempel 

liknelser, abstrakta begrepp, symbolik, satir och ironi som kan finnas i böcker. Dessutom anar 

hon att skönlitteraturens ofta komplicerade språk och långsamma upplägg är svårt för elever 

att ta till sig (Norberg 2003, s 61). 

Samtidigt som kvalitativa saker som upplevelse, lust och skapande poängteras i Mål att 

uppnå, räknas dock läsningen in i ämnet, och skall därmed också, på något vis, bedömas. Men 

vad är det man som lärare skall bedöma? Strävar vi lärare bara efter att eleverna skall ha läst 

en text och kunna diskutera den med sina klasskamrater eller skriva en recension? Inger 

Norberg (2003, s 20) menar att: 

Trots att Aidan Chambers skrivit böcker om det goda boksamtalet med eleverna, 

menar han att eleven har rätt att hålla sin läsning privat, så privat som eleven 

själv önskar. För min egen del tycker jag, att man inte alls behöver avkräva 

insyn i läsarens sfär. En läsande elev kan mycket väl studeras; hur absorberad 

den är av texten, hur svårt det är att avbryta läsningen, samt det som speglas i 
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ansiktsuttryck och glädjeyttringar borde räcka som utvärdering. (Norberg 2003 

s.20). 

Norberg visar här på konflikten i bedömning eftersom det inte bara är effekterna eller 

lärdomen av läsningen som skall mätas, utan även elevens läsupplevelse. I Skolverkets Mål 

att uppnå står det inte bara om färdigheter utan också om till exempel upplevelser och 

intresse, vilket kan vara svårt för en lärare att bedöma. Ett intresse eller en upplevelse är också 

något som kan vara privat för en elev. 

Utveckla egna färdigheter genom att läsa: 

(Eleven) Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering 

och andras råd [...] Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar 

och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera 

och värdera, [...] utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter 

av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och 

karaktär, [...] utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika 

källor och budskap [...]. 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s

kolform=11&id=3890&extraId=2087)[Hämtad 2007-05-11] 

Det krävs att eleven har läst en del olika texter, inte bara skönlitteratur, utan även till exempel 

tidningsartiklar, faktatexter och elevtexter för att uppnå målen. Eleven skall också lära sig hur 

man tolkar text och dess budskap, samt att värdera den utifrån sitt sammanhang. Många barn 

kommer från en bokrik hemmiljö där föräldrar, syskon och andra läst för dem, men också 

varit förebilder genom att läsa själva; faktorer som påverkar inställningen till läsning. Det 

finns också barn som kommer från hem utan böcker och dagstidning. Det gäller för skolan att 

ge barnen goda förutsättningar att inte bara ”knäcka koden”, att lära sig läsa, utan att också ge 

dem ett intresse och väcka deras nyfikenhet kring litteratur. 

Enligt min erfarenhet från flera olika skolor har lärare ofta problem att få undervisningstiden 

att räcka till. För svensklärarens del är det många moment som skall hinnas med, och det 

innebär att en stor del av elevernas läsning ofta får ske i hemmet. Det kan ha sina fördelar, 
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men också sina nackdelar då eleven inte har någon i klassen att ha direkta boksamtal med. 

Läraren har heller ingen aning om hur elevens möjligheter att läsa i hemmet ser ut. 

Kulturell och historisk förståelse: 

[...] (Eleven) får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta 

skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former [...] 

(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&s

kolform=11&id=3890&extraId=2087)[Hämtad 2007-05-11] 

Formuleringen ovan gällande den kulturella mångfalden och den historiska förståelsen lämnar 

ett stort utrymme för tolkning. Att eleverna läser mycket innebär heller inte att de automatiskt 

reflekterar över författarnas roll och böckernas kontext. Samtidigt är det svårt att som lärare 

göra ett urval av vilka författare man skall presentera. 

Didaktiska val 

Att som lärare planera sin undervisning efter skolverkets Mål att uppnå kräver många egna 

beslut, till exempel vilka böcker man skall läsa, hur man skall arbeta med grammatik med 

mera. Det är viktigt att kunna motivera för sig själv, men också för eleverna varför man 

arbetar med ett visst område. Till sin hjälp kan läraren ta de så kallade didaktiska frågorna: 

vad, när, hur, varför, för vem, av vem? (Molloy 2002, s 36). Ställer sig läraren dessa frågor 

har hon hjälp att motivera, samt göra didaktiska val i undervisningen. Gunilla Molloy menar 

att vad-frågan enkelt kan låta sig besvaras med ”skönlitteratur och ”kulturarvstexter”, medan 

hur-frågan blir mer komplicerad. Hur man i skolan ”grundlägger goda läsvanor” är mer 

komplext, och Molloy menar att ”goda läsvanor” inte bara handlar om hur man läser utan 

även hur man arbetar med den lästa skönlitteraturen. Elever läser samma bok på olika sätt, 

vilket gör att svaret på hur-frågan pekar mot lärarens behov av kunskap i litteraturteori och 

receptionsforskning. Varför eleven skall läsa en viss bok och inte en annan blir avhängigt 

lärarens val. Andra skäl kan också spela in, som till exempel vilka böcker som finns 

tillgängliga på skolan (Molloy 2002, s 36 ff). 
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3.3. Pojkars och flickors läsning 

Enligt Kulturrådets statistik tittar eller läser varje dag 74 procent av tre- till åttaåringarna i en 

bok som inte är en läxbok 

http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1066&epslanguage=SV ). Antalet 

visar på ett stort intresse för litteratur och böcker hos barn. Det verkar dock som det som om 

detta avtar med tiden, speciellt hos pojkar. Generellt sett läser flickor mer än vad pojkar gör. 

Om det skriver bland annat Lars-Göran Malmgren i Åtta läsare på mellanstadiet (1997, s 

187). Att vi läser mindre visar även statistiken från SCB, och då framförallt män i 

åldersgruppen 16-84 år (SCB pressmeddelande 2007-02-07). Lars-Göran Malmgren skriver 

också om den speciella situation som tonåren kan innebära (1997, s 114), och som kan vara en 

period där många som tidigare läst skönlitteratur upphör med det. Han menar också att 

tonårstidens identitetssökande utgör grunden för vad han kallar ”det nya, realistiska 

läsandet”(1997, s 115). 

Ulrika Ljungberg (2005) skriver om hur unga flickor tänker kring existentiella frågor i 

samband med läsning av skönlitteratur i Jag börjar tänka på sån´t när jag läser om andra. 

Hennes undersökning är på ett litet elevunderlag, men flickorna menade att de kunde känna 

igen sig i huvudkaraktärens tankar. Någon av flickorna berättade också att läsningen fått 

henne att fundera över livsfrågor (Ljungberg 2005, s. 38). 

PISAs (Programme for International Student Assessment) undersökning från 2003 visade att 

de svenska femtonåringarnas läsförmåga står sig ganska bra i en internationell undersökning 

(en delad femteplats). Däremot finns det stora skillnader mellan flickors och pojkars 

prestationer i testet av läsförmåga, där flickorna presterar bättre 

(http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/1121). [Hämtat 2007-05-15] 

Inger Norberg (2003, s 60) skriver om pojkars minskade läsning under högstadiet och menar 

att en del elever då föredrar att läsa ”barnsligare” och enklare litteratur (som de redan är vana 

vid), i stället för att utveckla sin läsrepertoar, medan andra elever kastar sig in i helt nya typer 

av böcker. Vidare skriver hon om hur svårt det kan vara för eleverna att hitta något nytt att 

läsa och ta till sig av efter långserieböcker (Norberg 2003, s 75). 
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Maria Ulfgard har i sin doktorsavhandling För att bli kvinna – och av lust kommit fram till att 

läsning kan uppfattas som något kvinnligt (2002, s 149). Flickorna i hennes undersökning 

känner en närhet till sina mödrar och andra äldre kvinnliga släktingar som läser. De lånar 

böcker av varandra och samtalar ofta om läsning och om romanernas karaktärer. Flickorna där 

möter däremot sällan läsande manliga personer. Gunilla Molloy har kommit fram till 

detsamma. Pojkarna på högstadiet som hon talat med beskriver det som ”inte killigt” att läsa 

skönlitteratur (2003, s 322). Att det skulle vara en vanligt förekommande uppfattning bland 

pojkar att läsning är någonting kvinnligt har också Magnus Borg kommit fram till i sin 

uppsats om högstadiepojkars läsning i Pojkars syn på skönlitteraturläsning (Borg 2006). Han 

har via intervjuer med fyra pojkar försökt reda ut vad de läser, varför de saknar motivation 

och hur deras intresse för att läsa skönlitteratur ser ut. Borg säger sig inte hitta några konkreta 

svar, men tycker sig även se tendenser till att pojkarna ser läsningen som påtvingad och 

tråkig. Pojkarnas hemmiljö och förebilder verkar också spela roll i deras läsande (Borg 2006, 

s 25 ff). 

Skillnader i litteraturundervisning mellan de yngre åldrarna och de äldre 

En stor del av den litteratur jag funnit har visat sig koncentrera sig på den tidiga 

läsundervisningen, det vill säga från och med att barnet lär sig läsa (i skolan eller i hemmet) 

och till någonstans i år fyra till sex. Det talas det mycket om hur man i skolan anordnar 

bokprojekt och olika former av läsdagar för att få eleverna att läsa, inte bara för att bli bättre 

på att läsa, utan även för att få dem att själva uppskatta läsandet. Här handlar det alltså om att 

bevara och uppmuntra det intresse för läsning som förmodligen många elever har med sig från 

lågstadiet. Inger Norberg skriver att: 

På högstadiet verkar det som om eleverna helt och hållet själva fått ta ansvar för 

sin läsning, och att de, för att få godkänt i svenska ska ha läst två skönlitterära 

böcker. De säger själva att de saknar litteraturarbetet. (Norberg 2003, s 75) 

Härmed inte sagt att alla tycker om att läsa i de lägre åldrarna, men däremot att litteraturen 

ofta tar större plats i undervisningen. Dessutom har de flesta skolor ett system där alla elever 

alltid skall ha en bänkbok att kunna läsa. Facklitteratur läses också och klassen besöker 

gemensamt i större utsträckning skolbiblioteket. Det finns förmodligen elever i de yngre 
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åldrarna som imiterar läsning, men eftersom många elever läser finns det också chans till 

”levande boktips” från kompisarna i klassen. 

Förebilder 

Att ha läsande förebilder för barn och ungdomar är också något Inger Norberg diskuterar 

(Norberg 2003, s.61). Alla har inte en pappa som själv läser eller som läst högt. Hon ger 

exempel (Norberg 2003, s 81, 84) på kända personer som uttalat sig både i positiva och 

negativa ordalag om läsning. Bland annat berättar hon om när fotbollsspelaren Tomas Brolin 

skadad på en presskonferens fick frågan om han nu skulle ha tid att läsa mer böcker; – Så sjuk 

blir jag aldrig, svarade Brolin (Norberg 2003, s 81). Norberg menar att det behövs fler idoler 

och kända personer som i media talar om läsning och på så sätt kan bli läsande förebilder för 

barn och unga. Anne-Marie Körling skriver i tidskriften Svenskläraren (Nr 2, 2007) om hur 

viktigt det är för pojkar att se män läsa. Hon beskriver hur hon i en klass bjudit in en manlig 

fritidsledare att vara med vid läsningen, just för att vara förebild, detta trots att han då 

egentligen inte alls tyckte om att läsa. 

Fritid 

För ungdomar kan fritiden fyllas av olika fritidsintressen och aktiviteter. Magnus Borg (2006, 

s 25 ff) skriver om hur tv och dator lockar mer. Hemmiljön erbjuder kanske heller inte alltid 

den lugn och ro som krävs för att läsa. Elever i Borgs undersökning säger att det kan vara 

svårt att koncentrera sig hemma (Borg 2006, s 25 ff). Nordicom – Sveriges mediebarometer 

har undersökt medievanor hos Internetanvändare och icke Internetanvändare. Vad gäller 

läsning av ”böcker” så är andelen större hos internetanvändarna. 

(http://www.nordicom.gu.se/?portal=publ&main=info_publ2.php&ex=230&me=10) [Hämtad 

2007-05-24] 

Konsten att hitta rätt bok 

Det hör också till svensklärarens roll att försöka hjälpa till med att hitta rätt bok till rätt elev. 

Det är ingen lätt uppgift, och i flera av de olika böcker och texter jag läst ges tips om hur man 

som lärare kan lyckas med detta. Brodow och Rininsland ägnar ett helt kapitel i Att arbeta 

med skönlitteratur i skolan – praktik och teori kring hur lärare måste vara inspirerande 

förebilder (Brodow och Rininsland 2005, s 56 ff), samt om hur lärare skaffar sig kunskap om 
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vad eleverna kan tänkas vara intresserade av att läsa. Lärare de talat med på de teoretiska 

gymnasieprogrammen säger att det inte brukar vara något problem att få eleverna motiverade 

att läsa skönlitteratur. Enligt deras undersökning skulle däremot situationen vara en annan på 

de praktiska gymnasieprogrammen, där eleverna vill läsa men ofta kör fast i de för krångliga 

texterna (Brodow och Rininsland 2005, s 87). Även Magnus Borg (2006, s 25 ff) skriver i sin 

undersökning om hur elever känner att det är svårt att hitta bra böcker att läsa. 

Ann-Christine Mårtensson har i sitt examensarbete När förebilder saknas (2005, s 12) frågat 

pojkarna hur en bra bok skall vara, och då fått svaret att den gärna skall handla om sport, vara 

spännande och ha en bra handling. Två tredjedelar av de pojkar som svarat på enkäten menar 

att det är svårt att hitta bra böcker. 

4. Tillvägagångssätt i undersökningen 

För att kunna ta reda på hur ett specifikt läsprojektet påverkar elever har jag bestämt mig för 

att fråga elever, dels från en skola där man arbetar i läsprojekt och dels från en där man 

arbetar traditionellt, om deras syn på läsning av skönlitteratur. Formen för detta är enkät och 

intervju, då jag genom de två tillvägagångssätten räknar med få fram information som speglar 

min forskningsfråga på olika sätt. 

4.1. Val av datainsamlingsmetod 

En kombinerad metod: Enkät och intervju 

Jag har valt en kombinerad metod för att försöka undersöka och besvara mina 

forskningsfrågor. Den består av en enkät som besvaras samt en kortare gruppintervju. Båda 

undersökningarna genomförs på båda skolorna. Jag vill undersöka varför de tror att det är på 

vissa sätt, hur de känner kring läsning hemma och i skolan. Den här typen av frågeställningar 

riskeras att inte utvecklas och besvaras av deltagarna utan kräver att följdfrågor ställs. 

Fördelen med en intervju är att intervjuaren, i till exempel en halvstrukturerad intervju, kan 

ställa olika följdfrågor beroende på personen som intervjuas. På frågan ”Varför läser du inte 

mer på din fritid?” skulle personen kunna svara fritt och ange sina personliga anledningar. 
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Detta är huvudanledningen till att jag använder mig av en kombinerad metod i min 

undersökning. 

Enkät 

Genom kvantitativa metoder får forskaren fram siffror på det hon frågar efter i sin 

undersökning. Den här typen av metod passar för att extrahera data till den del av min 

undersökning som handlar om till exempel hur mycket eleverna läser i skola och på fritiden, 

samt när jag vill resonera kring hur många procent av eleverna som svarar på ett visst sätt. I 

mitt fall är frågorna av kortare slag än de som jag ställer i intervjun, och kommer att ligga till 

grund för beräkningar, vilket inte intervjumaterialet lämpar sig för. Parametern kön kan i 

intervjuanalysen komma att nämnas, men i enkätsvaren är det en parameter jag tar hänsyn till 

i de flesta av frågorna. Under utarbetandet av enkäten har jag använt mig av pilottester, det 

vill säga jag har på prov bett en utomstående person att besvara enkäten, för att i så hög grad 

som möjligt söka säkerställa att frågorna är tydliga samt frågar om det jag vill undersöka. 

Intervju 

Intervjun är en så kallad kvalitativ metod som används då man försöker beskriva företeelser 

som inte går att mäta eller räkna på, till exempel människors känslor, kunskaper eller åsikter 

kring vissa saker. Metoden används för att undersöka frågor som ”vad” och ”varför” och 

används inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Jag räknar med att 

informationen jag får ur intervjuerna kan bli mer riktad mot personernas tankar och 

resonemang kring läsning, då jag kan be eleverna utveckla sina svar. Intervjun leder till 

direkta citat från de intervjuade, och ger ett inre perspektiv till det yttre beteendet. Behöver 

eleverna hjälp på traven kan intervjuaren till exempel beskriva situationer och ge dem 

exempel som kan få dem att förstå frågorna på ett annat sätt. Genom följdfrågor kan annan 

information komma fram beroende på vilken väg samtalet tar. 

Genomförande 

Intervjuerna har genomförts med elever i grupper om 4 personer utöver intervjuaren; en grupp 

med elever per skola. Intervjuerna är informella och handlar om läsning och elevernas 

attityder till läsning. Min begränsade tid för studien gör också gruppintervjun till den mest 

effektiva. Vid intervjuerna har jag haft en frågemall att styra samtalet ifrån, men samtalen har 
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därifrån fått ta olika vändningar. Gemensamt för intervjuerna är att de är relativt korta 

eftersom jag begränsat frågorna till att komplettera enkäten. Dessutom var avsikten att hålla 

samtalen informella men koncisa. Intervjuerna spelades in på band för att jag på ett mer 

tillförlitligt sätt skulle kunna analysera materialet. Eftersom eleverna i intervjuerna har varit 

anonyma har materialet transkriberats utan namn eller beteckning på person. 

Enkäten genomfördes i klassrummen efter en kort information av mig. Eleverna uppmanades 

att besvara enkäten noggrant. Klasslärarna hjälpte till med utdelning och inhämtning av 

enkäterna. När eleverna var klara fortsatte de med sina arbeten i svenska. Enkäten fylldes i av 

eleverna utan någon tidsbegränsning. 

Effekter på materialet 

Intervjuformen ger både positiva och negativa effekter på materialet. För att motverka de 

negativa försöker jag som intervjuare och tolkare av materialet att vara medveten om dessa. 

Till exempel att en elev hämmas av en annan eller av mig som intervjuare, men deltagarna 

kan också uppmuntra och känna stöd från varandra vilket avdramatiserar intervjun. Att 

intervjun spelas in på ljudband medför antagligen tyvärr nervositet hos eleverna, men jag som 

intervjuare känner att jag inte har någon möjlighet att föra tillräckliga anteckningar och 

samtala med eleverna samtidigt. Det förekommer också stunder där ljudbandet inte 

återspeglar exakt vad som sagts, till exempel om en elev mumlar eller flera talar i munnen på 

varandra. Då det inte har varit möjligt att höra vad en person sagt har det markerats med 

”ohörbart” i intervjuutskriften och det har inte använts i resultatet. Eftersom jag inte kan tolka 

det är det heller inte med i mitt resultat. Att jag är äldre och främmande för eleverna har 

förmodligen också en effekt på dem. 

Bortfall 

I de fall enkäten besvaras på ett felaktigt eller obegripligt sätt räknas det svaret bort ur 

resultatet. Material från intervjuerna som varit ohörbart har heller inte kunnat räknas med i 

resultatet. 
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Standardisering och strukturering 

Björn Bjerke tar upp begreppen standardisering och strukturering av intervju (Bjerke i 

Gustavsson 2003, s 237). Med standardisering avses att samma frågor ställs och strukturering 

rör faktorer kring genomförandet, till exempel att proceduren och förutsättningarna är 

desamma. Intervjuerna i min undersökning kommer att vara delvis standardiserade i den mån 

jag kommer att utgå från samma frågor, men också fria eftersom olika följdfrågor ställs 

beroende på gensvaren. Enkäterna är helt standardiserade. Både intervju och enkäter 

genomfördes under så lika omständigheter som möjligt vid de båda skolorna. 

Generaliserbarhet 

Materialet i min undersökning är relativt litet och kan inte användas för att dra några 

statistiskt säkerställda slutsatser. Resultatet belyser endast situationen i den grupp jag 

undersökt. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är faktorer jag har tagit stor hänsyn till vid utformandet av både den 

kvantitativa och den kvalitativa delen av metoden till min undersökning. Begreppet validitet 

fastställer utsträckning; huruvida de teoretiska begreppen mäter det de är avsedda att mäta 

(Sverke i Gustavsson 2003, s 62). Bland annat är det av största vikt att frågorna är tydligt 

formulerade och att de är starkt sammankopplade med forskningsfrågan. Vidare skriver 

Sverke också om reliabilitet (Sverke i Gustavsson 2003, s 56), och sammankopplar det med 

reproducerbarhet av resultatet. För att stärka denna kommer jag bland annat att beskriva 

förfarandet, samt bifoga intervjuunderlag och enkät till examensarbetet. Faktorer såsom stress 

och grupptryck hör också till det som påverkar reliabiliteten i en undersökning. Jag är 

medveten om att det finns faktorer som påverkar studien och mina resultat från 

undersökningen, som till exempel grupptryck och att skolorna ligger i olika områden i länet. 

 

 

4.2. Urvalsförfarande 
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Urval 

Mitt urval till undersökningen är ett så kallat bekvämlighetsurval, då jag bland annat 

inkluderat elever vid en skola där jag varit under min verksamhetsförlagda utbildning. Den 

andra skolan har jag dock inte vistats på tidigare, men kommit i kontakt med via en 

studiecirkelkväll där deras läsprojekt presenterades. Eleverna som medverkade i intervjuerna 

tillfrågades i klassrummet om de ville medverka. På den ena skolan hade den undervisande 

läraren vissa förslag på vilka elever som skulle delta, utifrån att hon ansåg dem talföra. På den 

andra fanns inga sådana förslag, utan frivilliga rekryterades. 

Eftersom jag vill undersöka effekterna av ett läsprojekt har jag valt att undersöka elever ur år 

nio som jobbat med ett läsprojekt en längre tid. Skolorna i min undersökning ligger i olika 

delar av länet och det är troligt att det ur social aspekt finns skillnader mellan dem. Det hade 

varit önskvärt att genomföra undersökningen i två mer likvärdiga områden, men det var tyvärr 

inte möjligt. 

Beskrivning av arbetet kring skönlitteratur i de båda skolorna 

Skola Ett ligger i en central och lite äldre stadsdel, i en medelstor mellansvensk stad. Runt 

skolan ligger bostäder och parker, och det finns även en del företagsamhet där. Skolan har 

cirka 500 elever i år sju till nio. Skolan erbjuder vissa profiler, både inom sport samt estetiska 

ämnen, vilket ger en viss geografisk spridning på elevernas hemort. Inte alla arbetslag på 

skolan arbetar likadant, men i det aktuella arbetslaget har man arbetat i läsprojekt under sex 

år. Projektet sträcker sig över hela perioden år sju till nio. Det inleds det med att eleverna får 

lyssna till högläsning av en bok. Detta görs för att alla skall ”komma igång” och känna att de 

tagit sig igenom en hel bok. Sedan börjar alla elever med att själva läsa en så kallad lättläst 

bok, för att sedan välja fritt själva. Det är inte bara svenskämnet som lämnat tid till elevernas 

läsning, till exempel kan det vara en del av undervisningen i samhällskunskap att läsa en 

skönlitterär bok som tar upp det aktuella temat. I anslutning till arbetslaget finns en bokhylla 

med litteratur som lärarna föreslår till de olika arbetsområdena. Eleverna har var sin bok där 

de antecknar böckerna de läst. Skolan har ett bemannat bibliotek. 

I skolans informationsbroschyr om läsprojektet kan man läsa att eleverna läser en halvtimma 

om dagen, och att projektet drogs igång då lärarna uppmärksammat en del rapporter från 
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skolverket som kopplade läsning till hur eleverna klarade svenskämnet. Läsprojektet drogs 

igång och man började köpa in mer böcker till skolbiblioteket. Idag läser eleverna ungefär 8-

10 böcker per termin. 

Skola Två ligger i ett mindre samhälle på landet några mil utanför en medelstor svensk stad. 

Skolan har elever i år sju till nio, och många av skolans knappt 300 elever åker skolskjuts. I 

direkt anslutning ligger också en F-6 skola, där en del av eleverna tidigare gått. Skola Två har 

ett mycket stort upptagningsområde med 4 landsortsskolor. På skolan arbetar man inte i något 

strukturerat läsprojekt, men de har vissa principer på skolan kring läsning. Alla klasser läser 

skönlitteratur under ett av svensklektionstillfällena i veckan, vanligtvis ett lektionspass om 40 

minuter. Skolan har också ett väl fungerande skol- och folkbibliotek som har öppet tre dagar i 

veckan, och kvällsöppet en dag i veckan. 

4.3. Undersökningens genomförande 

Undersökningen genomfördes under april månad på de båda skolorna. Eleverna svarade på 

enkäten under lektionstid för svenska. Intervjuerna följde därpå. På skola Två var flera elever 

frånvarande på grund av sjukdom, och för att få ett tillräckligt material genomförde jag därför 

enkäten i ytterligare en niondeklass, under deras engelsklektion. De elever som från början 

var tilltänka att delta hade tidigare fått information av sina svensklärare om att de under 

veckan skulle få tillfälle att frivilligt medverka i en undersökning om läsning. De elever som 

tillkom fick en muntlig förfrågan och presentation av enkäten innan de gav sitt medgivande 

att delta. 

4.4. Bearbetning och analys 

Jag har transkriberat och analyserat resultatet av intervjuerna. Eleverna är anonyma och 

eftersom jag inte sammankopplar information från dem betecknar jag dem heller inte. I 

transkriptionerna framkommer med andra ord dels vad intervjuaren sagt och dels vad elever 

sagt. I några fall har jag angett om det är en flicka eller pojke som uttalat sig. Det är bara jag 

som har haft tillgång till banden och transkriptionerna av dem. Enkätsvaren har också 

behandlats konfidentiellt. Det är bara jag som tagit del av svaren och analyserat dem. 
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4.5. Forskningsetiska överväganden 

De elever som deltagit i intervjun har informerats om intervjuns innehåll samt att 

bandupptagning sker, både innan de gett sitt samtycke till deltagande samt i intervjuns 

inledning. De elever som svarat på enkäten har också innan deltagandet informerats om 

innehållet, att materialet behandlas konfidentiellt samt att medverkan är frivillig. Enkätsvaren 

används enbart av mig, och endast i syfte att genomföra den här undersökningen. 

5. Resultatredovisning 

Genom att undersöka vad eleverna från två olika högstadieskolor anser om läsning av 

skönlitteratur hoppas jag kunna få reda på om det läsprojekt som finns i den ena skolan 

påverkar eleverna och deras attityder till läsning. Eftersom underlaget till den här 

undersökningen är relativ litet är det svårt att statistiskt säkerställa några slutsatser. Resultatet 

åskådliggör tankar och funderingar hos de 57 elever som svarat på min enkät och de 8 elever 

som jag suttit ned och intervjuat. Här redovisar jag samtliga resultat från enkäten samt utvalda 

delar av intervjuerna. I intervjutranskriptionen motsvarar den kursiverade delen av 

konversationen det intervjuaren sagt. 

5.1. Fråga 1. Kön. 

Sammanlagt har 26 elever på skola Ett och 31 elever på skola Två besvarat enkäten. På skola 

Ett var det 16 pojkar och 10 flickor, och på skola Två 15 pojkar och 16 flickor. 

5.2. Fråga 2. Ungefär hur många timmar i veckan läser du skönlitteratur? 

Eleverna svarade dels på hur mycket de läser i skolan och dels på hur mycket de läser på 

fritiden i två delfrågor, här benämnda A och B. Fyra svarsalternativ gavs: < 1 h, 1 - 4 h, 5 – 10 

h och > 10 h. 

A. Läsning i skolan 
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På skola Ett svarade 23,1 procent att de läser mindre än en timme i veckan. En större del, 76,9 

procent svarade att de läser 1-4 timmar i veckan. På skola Två, där man arbetar traditionellt, 

svarade 77,4 procent att de läser mindre än en timme i veckan i skolan och 22,6 procent att de 

läser 1-4 timmar i veckan. 

Figur 1. Ungefär hur många timmar i veckan läser du skönlitteratur i skolan? Frågan besvarades av 26 
elever på skola Ett och av 31 elever på skola Två. 

Enligt undersökningen läser eleverna på skola Ett mer i skolan än eleverna på skola Två. 

Resultatet är i enlighet med det läsprojekt som skolan arbetar med och som innebär att 

eleverna har mer läsning på schemat än vad som är vanligt i mer traditionell undervisning. Att 

merparten svarat att de läser mellan en till fyra timmar i veckan tyder också på att eleverna 

verkar ta läsningen på allvar och skolkar till exempel inte från läsningen. Eleverna på skola 

Två läser också på skoltid men har inte lika mycket schemalagd läsning. 

På den här frågan kan det förekomma att eleverna räknat med tid när de läser på håltimmar 

och raster. Det kan tyckas att eleverna från en klass borde ha lämnat samma svar eftersom de 

går i samma klass och till stor del har samma undervisande lärare. Skillnaden i svaren kan 

bero på olika gruppindelningar och till exempel om de läser skönlitteratur inom främmande 

språk. 

B. Läsning på fritiden 
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76,9 procent av eleverna på skola Ett svarade att de läser mindre än en timme i veckan 

hemma, medan 23,1 procent svarade att de läser 1-4 timmar i veckan. På skola Två läser 80,7 

procent mindre än en timme i veckan på fritiden och 16,1 procent 1-4 timmar. Dessutom 

svarade 3,3 procent av eleverna på skola Två att de läser mer än tio timmar i veckan på sin 

fritid. 

Av pojkarna på skola Ett läser 87,5 procent mindre än en timme i veckan på fritiden, och 12,5 

procent läser mellan 1-4 timmar på i veckan fritiden. Av pojkarna på skola Två svarade 93,3 

procent att de läser mindre än en timme i veckan på fritiden och 6,7 procent att de läser 

mellan 1-4 timmar i veckan på fritiden. Av flickorna på skola Ett svarade 60 procent att de 

läser mindre än en timme i veckan på fritiden och 40 procent att de läser mellan 1-4 timmar 

på fritiden. Bland flickorna på skola Två läser 68,8 procent mindre än en timme på fritiden i 

veckan, 25 procent 1-4 timmar och 6,3 procent mer än tio timmar. 

Figur 2. Ungefär hur många timmar i veckan läser du skönlitteratur på fritiden? Frågan besvarades av 26 
elever på skola Ett och av 31 elever på skola Två. 

Det är svårt att säga hur mycket de elever som angett alternativ 1 (mindre än en timme) 

verkligen läser. Svaret innefattar alla de som inte läser någonting alls till dem som läser något 

mindre än en timme. Procentuellt sett har något fler elever på skola Ett svarat att de läser 

mellan 1-4 timmar i veckan på fritiden (alternativ två), vilket är något fler än på skola Två. 

Detta skulle kunna vara på grund av ett, genom skolan utvecklat, större litteraturintresse. 
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Noterbart är att 3,3 procent av eleverna på skola Två har svarat att de läser mer än tio timmar i 

veckan. I själva verket motsvaras siffran av en person. 

Vad är det då som gör att eleverna inte läser speciellt mycket hemma på sin fritid? Eleverna 

som intervjuades fick frågan vad som tar den lediga tiden. Följande konversation ägde rum på 

skola Två: 

Är det andra saker idag som gör att du läser mindre, om man säger…? 

Ja. 

Aa. 

Vad är det för grejer? 

Jag vet inte, kompisar… stan å pojkvännen å grejer. 

Festa. 

Ok, tv då? Är det? Tittar ni mycket på tv nu tror ni? 

Ja, eller jag vet inte. Jag tittade mycket på tv när jag var liten också. 

På skola Ett fick eleverna samma fråga på intervjun: 

Vad är det som tar tid idag då? 

Träningar, plugga 

Andra skolarbeten och sån´t där 

Asså, nuförtiden så, om man skall gå och lägga sig till exempel... istället för att 

läsa en bok så tar man ju, samhällsekonomibok och läser. 

O.. ja.. hehe 

Det blir ju så! 

Och då somnar man, eller? 

Ja. 

He, ja. 

Eleverna från skola Två hade olika åsikter, bland annat att det kan vara skönt att läsa innan 

man går och lägger sig, och att man gärna kan ha musik på i bakgrunden: 

Till musik? Och du då? 

Näe, jag vet inte. 

Det är i skolan som du är mest van vid att läsa kanske? 

Mmm ja, Det tror jag. 
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Men skall det vara tyst och lugnt eller skall det vara lite…? 

Näe, det skall vara musik. 

Näe, det eller jo.. ja lite i bakgrunden skall det vara. 

Det spelar inte mig någon roll. 

Näe, jag kan ju inte sitta och lyssna på värsta.. punken när jag skall lyssna på, 

eller läsa. Det blir inte så bra. Det blir ganska distraherande.. hehe. 

Ja, det blir svårt att hänga med i boken också kanske? 

Jaaa. 

Det är om man lyssnar på Thåström eller något sånt..…lite lugnare. 

Mmm… 

Det funkar bra? 

Ja. 

På många skolor är det idag tillåtet för eleverna att ha musik på i egna mp3-spelare när de 

läser. På skola Ett nämner eleverna att även hemmiljön lämpar sig för läsning: 

Speciellt nu på sommarn när man kan sitta ute och… bara på baksidan, bara 

lägga sig i hängmattan ååå 

M, det är rätt skönt 

(…) 

Skolan, hemma? 

Någonstans ...där det är lugnt. 

Ja, exakt.. 

Lugnt och skönt? 

Det skall vara lugnt 

Lugnt och tyst. 

Fast asså det..det beror på. I alla fall för mig. Jag tycker att det är ganska skönt 

att sätta sig med en bok om det är högljutt också. Eller alltså, det kan få en att 

glömma bort det.. 

Jag kan koppla bort det. 

...kan glömma bort det, alltså det runtomkring när man sätter sig och läser. 

Mmm 

Liksom även fast det är högljutt 

Jag kan koppla bort omvärlden ganska bra när jag läser. 

 

5.3. Fråga 3. Vad tycker du om att läsa skönlitteratur? 
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Eleverna ombads att sätta ett kryss längs ett streck, där den vänstra änden var benämnd 

”urtråkigt” och den högra ”jätteroligt”. Strecket är tio centimeter långt och genom att mäta var 

krysset markerats erhålls en siffra på hur roligt eleven tyckt att det är att läsa skönlitteratur. 

Noll motsvarar det lägsta värdet. 

Genomsnittet av alla tillfrågade på skola Ett ligger på 5,7 (flickor 6,7 och pojkar 5,1). På 

skola Två har eleverna ett medelvärde på 4,3 (flickor 5,6 och pojkar 3,0). 

Figur 3. Vad tycker du om att läsa skönlitteratur? Staplarna representerar fördelningen av svar, där 0 är 
”urtråkigt” och 10 är ”jätteroligt”. Frågan besvarades av 26 elever på skola Ett och av 31 elever på skola 
Två. 

Eleverna på skola Ett, där man arbetar i läsprojekt, tycker att det är lite roligare att läsa 

skönlitteratur än eleverna på skola Två. Speciellt hos pojkarna är skillnaden i medelvärdet 

stor, där pojkarna på skola Två har ett snitt på 3,0 i jämförelse med Ett-skolans pojkar som har 

ett snitt på 5,1. Hos flickorna är skillnaden i hur roligt de tycker läsning är inte lika stor. 

Kan skillnaden bero på att pojkarna i skola Ett har fått läsa mer skönlitteratur på lektionstid? 

Kanske tyckte de att läsning var roligare redan på låg- och mellanstadiet. Om man jämför 

frågan med fråga 2B, om läsning på fritiden, så kan man se att eleverna på skola Ett läser lite 

mer på fritiden än vad eleverna på skola Två gör. 

5.4. Fråga 4. Vad var bra med den bästa bok du läst? 
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Till frågan gavs nio olika svarsalternativ, varav ett ”annat” där eleven kunde fylla i ett eget 

svar. Eleverna kunde markera ett eller flera svarsalternativ. Syftet med frågan är att få reda på 

vilka egenskaper eleverna tycker är viktiga för att en bok skall vara bra. Frågan är därför 

formulerad så att eleven skall tänka på och utgå ifrån den bästa boken han/hon läst. 

Fi
gur 4. Vad var bra med den bästa bok du läst? Frågan besvarades av 26 elever på skola Ett och av 29 
elever på skola Två (två enkätsvar från skola Två är exkluderade). 

De vanligaste svaren på frågan var att boken varit spännande, att den var intressant samt att 

den berörde. Hos pojkarna är de vanligaste svaren att boken var spännande, intressant och 

rolig. Flickorna svarade att boken varit spännande, intressant och att den berörde. Fler flickor 

än pojkar verkar också tycka att det är bra om man som läsare känner igen sig i boken. Totalt 

sex elever angav att det bästa med deras favoritbok varit att boken varit lättläst; av dessa var 

en flicka och fem pojkar. Eleverna kunde också ange något annat alternativ på frågan, och där 

har en flicka skrivit att boken var bra eftersom den handlade om kärlek, en pojke har skrivit 

att det varit bra att boken handlat mycket om hockey och en pojke har skrivit att det varit bra 

att boken haft stor text. Två av enkäterna var felaktigt ifyllda och resultatet är ej med 

sammanställningen. 
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Vid intervjun på skola Två sa eleverna: 

Är det spänning du söker eller är det att den berör dig känslomässigt? 

Mm. vet inte. 

Kanske är olika? 

Ja.. det måste nog vara lite allt möjligt. Alltså att den skall typ vara spännande.. 

å bra .. å rolig å så för då blir den ju roligare att läsa. 

Aha.. så du vill ha lite olika? 

Ja, det skall vara mycket saker i den. 

Det skall hända mycket också? 

Mmm. ja. 

Men det skall inte bli rörigt. 

Neeej, det skall det heller inte bli, men.. det skall ju hända någonting hela tiden, 

annars blir det ju en tråkig bok. 

På skola Ett talade vi också om vad det är som gör att man väljer en bok: 

Det finns ju många bra böcker men det ju liksom, det är ju oftast framsidan som 

gör det. 

Aaa.. 

Mmmm 

Och om den ser tråkig ut så, har man ju ingen lust. Och de första sidorna... Om 

jag läser de fem första sidorna och de är skittråkiga, då lägger jag ju ifrån mig 

boken direkt. 

Ja. 
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5.5. Fråga 5. Försök att jämföra med när du gick i sjuan. Läser du idag: mycket mer, 

lite mer, ungefär lika mycket, lite mindre eller mycket mindre? 

(Eleven kryssar för det svarsalternativ som stämmer bäst överens). 

Fig.5. Försök att jämföra med när du gick i sjuan. Läser du idag: mycket mer, lite mer, ungefär lika 
mycket, lite mindre eller mycket mindre? Frågan besvarades av 26 elever på skola Ett. 

Eleverna på skola Ett har svarade att de ökat sin läsning jämfört med när de gick i år sju. 

Ungefär en tredjedel (30,8 procent) svarade att de idag läser mycket mer, och 46,2 procent att 

de idag läser lite mer. 15,4 procent ansåg sig läsa lika mycket, och 7,7 procent att de idag 

läser lite mindre än i år sju. Ingen svarade att de läser mycket mindre. 

Totalt har drygt två tredjedelar (76,9 procent) angett svarsalternativ ett och två, det vill säga 

att de idag läser mer. Motsvarande antal för de som angett svarsalternativ fyra och fem, att de 

läser mindre, är 7,7 procent. 
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Figur 6. Försök att jämföra med när du gick i sjuan. Läser du idag: mycket mer, lite mer, ungefär lika 
mycket, lite mindre eller mycket mindre? Frågan besvarades av 31 elever på skola Två. 

På skola Två, där man inte arbetar i läsprojekt, svarade 9,7 procent att de läser mer idag, och 

lika många att de läser lite mer. Knappt en tredjedel (29 procent) uppskattade att de läser 

ungefär lika mycket, medan något fler (35,5 procent) svarade att de idag läser lite mindre. 6,1 

procent svarade att de idag läser mycket mindre än när de gick i år sju. 

Knappt en femtedel (19,4 procent) har angett svarsalternativ ett eller två, det vill säga att man 

idag läser mer. Motsvarande antal för de som angett svarsalternativ fyra eller fem är på skola 

Två ungefär hälften av eleverna (51,6 procent). 

Pojkar och flickor skola Ett 

Det är framförallt pojkarna på skola Ett som svarat att de idag läser mer än när de gick i år sju. 

Där har 37,5 procent svarat att de läser mycket mer, 56,3 procent att de läser lite mer och 6,3 

procent svarat att de läser ungefär lika mycket. Sammanlagt har 93,8 procent svarat att de idag 

läser mer, 6,3 procent att de läser ungefär lika mycket, vilket motsvaras av en elev. Inga 

pojkar på skola Ett har svarat att de läser mindre idag än när de gick i år sju. 

Av flickorna på skola Ett är det 20 procent som idag läser mycket mer, 30 procent som läser 

lite mer och 30 procent som läser lika mycket. Sammanlagt läser hälften av flickorna mer idag 



 31

och 20 procent anser sig läsa lite mindre. Av flickorna på skola Ett är det inte någon som 

anser sig läsa mycket mindre än i år sju. 

Pojkar och flickor skola Två 

Av pojkarna på skola Två svarade 13,3 procent att de idag läser mycket mer än när de gick i 

år sju, ingen att de läser lite mer, medan 40 procent anger att de läser ungefär lika mycket då 

som nu. En tredjedel (33,3 procent) uppger sig läsa lite mindre, och 13,3 procent mycket 

mindre idag jämfört med när de gick i år sju. Sammanlagt läser 13,3 procent av pojkarna på 

skola Två mer idag (svarsalternativ ett och två), och 46,7 procent läser mindre (svarsalternativ 

fyra och fem). 

På skola Två anser sig 37,5 procent av flickorna läsa något mindre än när de gick i år sju. 18,8 

procent svarade att de läser mycket mindre, 18,8 procent att de läser ungefär lika mycket, 18,8 

procent att de läser lite mer och 6, 3 procent att de idag läser mycket mer än i år sju. 

Sammanlagt läser 25 procent av flickorna på skola Två mer idag (svarsalternativ ett och två), 

och 56,3 procent mindre (svarsalternativ fyra och fem). 

Resultatet visar att eleverna på skola Ett har ökat sitt läsande från när de gick i år sju. De här 

eleverna läser mer på skoltid då de deltar i läsprojektet som innebär mer läsning på 

lektionstid, vilket kan förklara ökningen. På skola Två är det en stor del (51,6 procent) som 

svarat att de läser lite mindre, eller mycket mindre idag. Motsvarande siffra på skola Ett är 

endast 7,7 procent. Inget av detta säger att eleverna tycker att det är roligt att läsa eller att de 

läser hemma, men det förefaller som om skola Ett med sitt läsprojekt i alla fall har lyckats 

med att få eleverna att fortsätta läsa skönlitteratur. 

Materialet säger ingenting om hur mycket de egentligen läste när de gick i år sju. Det säger 

heller ingenting om den eventuella ökningen är skolläsning eller fritidsläsning. Av resultatet 

från fråga två ser vi att eleverna på skola Ett läser mer i skolan än eleverna på skola Två. 

Skillnaden är däremot inte lika stor vad det gäller fråga två b, om fritidsläsning. 
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Under intervjun på skola Två talade vi om att dela med sig av det man läst: 

Om du har läst en sån där rolig bok, går du och pratar med någon om den eller 

är det någonting som du håller för dig själv? 

Neä, eller om man har läst en bok så kan man ju typ säga till en kompis att den 

var bra och så. Men det är ju ingenting man går och pratar om hela tiden.  

Men du pratar inte med någon annan om den, typ din mamma, om den? 

Näe. 

Nej, inte jag heller. 

Inte du heller? 

Nej, det gör jag inte. 

Nej, tror inte hon läser så mycket skönlitteratur heller. (ohörbart) 

Det är ingen hemma som läser mycket? 

Nä. 

Nä. 

Jo. 

Din mamma läser? 

Jo, morsan.  

Neäee… 

Mm, låtsasmorsan läser en del.  

Aaa… 

Av konversationen att döma är inte familjerna till de elever i skola Två som jag talat med 

speciellt intresserade av att läsa skönlitteratur. En flicka på skolan berättar att hennes pappa 

brukade betala hennes bokklubbsmedlemskap, men att hon gått ur klubben sedan hon flyttat 

till sin mamma. På skola Ett talade vi om hur man får tips om bra böcker att läsa: 

..om, om man säger, det här med boktips igen, vi pratade om, om det var svårt 

att hitta en bra bok. Var kan man få boktips ifrån? Är det...? Har ni några bra 

tips? 

Jag får bra tips av mamma 

Kompisar 

Ja, kompisar 

Tv, reklam 

På radio. 
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 En pojke från skola Ett berättar att hans mamma lyssnar på talböcker i bilen. 

5.6. Fråga 6. Varför läser du skönlitteratur? 

Sju svarsalternativ gavs, inklusive ”annat” där eleven själv kan fylla i ett eget svar. Eftersom 

eleverna hade möjlighet att kryssa för flera alternativ redovisar jag här antalet svar per 

alternativ och inte hur många procent som kryssat för vad. 

Figur 7. Varför läser du skönlitteratur? Frågan besvarades av 26 elever på skola Ett och 31 elever från 
skola Två. 

De elever som anger att de aldrig läser skönlitteratur går på skola Två. Svarsalternativet ”det 

är avkopplande” förekommer främst hos elever på skola Ett. Alternativen ”det är roligt” och 

”skolan kräver det av mig” är bland de vanligaste på båda skolorna. 
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Figur 8. Varför läser du skönlitteratur? Frågan besvarades av 26 elever på skola Ett och 31 elever från 
skola Två. 

Totalt sett svarade flickorna oftare att de läser för att det är roligt och avkopplande än vad 

pojkarna gör. Det verkar också vara fler pojkar som enbart läser för att skolan kräver det av 

dem. 

Eftersom eleverna på den här frågan fick ange flera alternativ är det flera som gjort det. Det 

finns alltså enkäter där eleven svarat att han/hon läser för att det är roligt och för att skolan 

kräver det av dem. Som svar under ”annat” motiverade en pojke att han läste för att öka sitt 

ordförråd, en flicka att det var för att ”fantasin kan flyta iväg till yttre rymden”, en flicka att 

hon läste i brist på något att göra och en sa att hon inte visste varför hon läser. 

Vid intervjun på skola Ett talade vi om läsning på skoltid: 

Är det bra att få läsa i skolan? 

Mm.. 

Eller är det något som man skall göra hemma... för att man tycker att det är 

roligt? 

M, men det är skönt att läsa i skolan. 

Ja, det är så där lite avkopplande. 

Jag tror att det är bra att läsa i skolan... för det är ju inte alla som läser hemma. 

Nej precis. 
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Nej. 

Nä, så då kan ju det bli att, de som, som inte läser alls överhuvudtaget... få... 

5.7. Fråga 7. Vad skulle kunna få dig att läsa mer skönlitteratur? 

Sju svarsalternativ gavs, inklusive ”annat” där eleven själv kan fylla i ett eget svar. 

Figur 9. Vad skulle kunna få dig att läsa mer skönlitteratur? Frågan besvarades av 26 elever på skola Ett 
och av 31 elever på skola Två. 

Flest elever (27 elever av 57, det vill säga 47 procent), har angett alternativ 1; att de skulle 

läsa mer om det gavs mer tid åt det i skolan. På båda skolorna var det lite mer än hälften 

(skola Ett 54 procent och på skola Två 42 procent). 

Många, både flickor och pojkar, upplever också att det skulle vara bra med bättre hjälp att 

hitta bra böcker (38,6 procent av alla tillfrågade). Behovet verkar vara lika stort på båda 

skolorna (11 svar på skola Ett respektive 11 på skola Två). Flickor vill i något högre grad ha 

denna hjälp, totalt har ungefär hälften av alla flickor svarat så, jämt fördelat på båda skolorna. 

Tio pojkar svarade att det inte finns något som skulle kunna få dem att läsa mer. Totalt sett 

ger bara en flicka det svaret. På skola Ett svarade en flicka att hon skulle läsa mer om hon 

blev mer intresserad. En annan flicka säger att hon inte hinner läsa, att hon skulle behöva ha 

mer tid över på fritiden för att kunna börja läsa mer. En pojke på skola Ett svarade att han 
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skulle läsa mer om det var dåligt väder ute. En flicka på skola Två svarade att hon redan läser 

”über mycket”, och en annan att hon inte vet vad som skulle kunna få henne att läsa mer. En 

tredje flicka skriver att det skulle vara bra med ett större urval böcker i biblioteket. En pojke 

på skola Två svarade att han skulle vilja ha mer bilder i böckerna för att läsa mer. 

Naturligtvis läser elever mer om de i skolan är tvungna till det, men av resultatet i den här 

studien kan man se en tendens till att eleverna som deltagit i läsprojektet och därmed tvingats 

läsa mer även läser mer på fritiden. Dessutom förefaller det som att de tycker att läsning av 

skönlitteratur är lite roligare än vad elever tycker som genomgått traditionell undervisning. 

Det kan vara svårt för eleverna att till exempel i skolbiblioteket hitta böcker som passar dem. 

På skola Två talade vi om det: 

Är det svårt att få tag i en bra bok? 

Ja. 

Mja. 

Ja. Det är det. 

På vad sätt är det svårt? 

Man måste ju läsa igenom halva boken tills den är bra. 

Man vet ju inte vad den handlar om innan så. 

Ok, så du skulle vilja veta lite mer om boken innan du, alltså när du väljer den? 

Ja, jag tror det. 

Ja. 

Mmm… 

Det skulle vara lättare då. 

På skola Två menade eleverna också att de fick leta sig fram i skolbiblioteket, och en flickas 

uttalande vittnar om att det kan vara svårt att hitta nya skönlitterära böcker att lägga till sin 

repertoar: ”Jag läser typ bara böcker som jag redan har läst. Hehe…”. 
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6. Analys och diskussion 

Sammanlagt har 26 elever på skola Ett och 31 elever på skola Två besvarat enkäten. På skola 

Ett var det 16 pojkar och 10 flickor, och på skola Två 15 pojkar och 16 flickor. Fördelningen 

flickor och pojkar är inte exakt jämn (Fråga 1). 

Hur mycket läser eleverna?(Fråga 2) 

Av resultatet från fråga två kan man dra slutsatsen att eleverna på skola Ett verkligen läser 

mer på skoltid än eleverna på skola Två. Deras fritidsläsning är också något högre än 

elevernas på skola Två. Skillnaden är dock inte så stor. Eventuellt skulle den mer omfattande 

läsningen av skönlitteratur på skola Ett kunna bero på det läsprojekt som man arbetar i på 

skolan. Flickorna i undersökningen läser mer på fritiden än vad pojkarna gör. Det hade varit 

intressant att få reda på mer exakt hur mycket de läser då svarsalternativen till den här frågan 

skulle kunna ha varit mer nyanserade. Det är många som läser mindre än en timme, men det 

säger ingenting om hur mycket de egentligen läser, och det svarsalternativet representerar 

elever som knappt läser något och de som läser nästan en hel timme. 

Vad tycker eleverna om att läsa skönlitteratur? (Fråga 3) 

Eleverna på skola Ett verkar enligt skattningsskalan tycka att läsning av skönlitteratur är 

roligare än eleverna på skola Två. Skillnaden är störst mellan pojkarna, där pojkarna på skola 

Ett har ett snitt på strax över 5 och de på skola Två ligger på knappt 3. Eleverna på skola Ett 

verkar läsa mer, framförallt i skolan, men även något mer hemma. Dessutom tycker de att 

läsning av skönlitteratur är roligt. Det visar att det projekt som pågått på skola Ett har 

påverkat eleverna, inte bara när det gäller hur mycket de läser, utan också deras attityd till 

läsning. Det märks också i intervjuerna, där elever samtliga elever från skola Ett är 

övertygade om att det är bra för dem att läsa. På skola Två var det två som svarade att det var 

bra för dem, medan resten tvekade. Genom hela intervjun har eleverna på skola Två en mer 

tvekande och negativ inställning, medan eleverna på skola Ett glatt talar om vad de tycker är 

bra och roligt. Att det finns en skillnad mellan skolornas resultat kan också, förutom 

läsprojektet, bero på att skolorna är belägna i olika delar av kommunen, vilket skulle kunna 

innebära olika sociala förutsättningar. Jag har i undersökningen inte frågat efter till exempel 

föräldrarnas utbildningsnivå, men det är en av de faktorer som till exempel författarna till 



 38

PIRLS (se sid 5) menar påverkar våra läsvanor. Nämnda undersökning betonar också 

sambandet mellan en positiv attityd och goda läsresultat. 

Vad är en bra bok? (Fråga 4) 

Eleverna från de båda skolorna uppskattar ungefär samma egenskaper hos en bok. De 

egenskaper som mest frekvent angivits är att boken skall vara spännande, intressant och att 

den skall beröra. Något fler elever på skola Två har svarat att det är bra om boken är lättläst, 

vilket kan bero på att de är ovana läsare. Flickor angav också i högre grad än pojkarna att det 

är bra om man som läsare känner igen sig i boken. 

Det är inte lätt att försöka beskriva vad det var som gjorde en bok bra. Däremot anser jag det 

vara intressant att försöka ta reda på vad det är för egenskaper som i högre grad uppskattas än 

andra. Dessutom var tanken att se om det fanns en skillnad i svaren mellan pojkar och flickor. 

Begreppen ”spännande”, ”intressant”, ”den berörde mig” etcetera, kan tolkas subjektivt av 

den enskilde läsaren, och det är svårt att dra några specifika slutsatser av svaren. Jag har 

försökt göra skillnad mellan att boken var intressant och att den gav information om något 

intressant. Detta med tanke på att det senare alternativet skulle ligga närmare ett intresse som 

redan finns hos läsaren. 

Har läsprojektet gett något resultat?(Fråga 5) 

Har skola Ett lyckats med målet med läsprojektet, att öka elevernas läsning av skönlitteratur? 

Många fler av eleverna på skola Ett menar att de idag läser mycket mer än vad de gjorde i år 

sju. Speciellt är det pojkarna på skola Ett som svarat att de idag läser lite mer. Värt att notera 

är att ingen anser sig läsa mycket mindre idag. På skola Två är det hela 16,1 % av pojkarna 

som angivit det svaret. Resultatet pekar på att läsprojektet i skola Ett faktiskt har gett resultat. 

På skola Två är har de allra flesta svarat att de idag läser lite mindre än vad de gjort i år sju. 

De som svarat att de läser lite respektive mycket mindre idag är många fler än de som uppger 

sig läsa lite eller mycket mer idag. Det finns dock pojkar på skola Två som uppger sig läsa 

mycket mer idag. De är, i likhet med samma grupp på skola Ett, fler än flickorna. Med andra 

ord ter sig flickornas läsning mer konstant än pojkarnas. 
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Fråga fem syftar till att ta reda på om eleverna anser sig läsa mer eller mindre idag än vad de 

gjorde i början av högstadiet. Jag frågar om de läser mer eller mindre idag, men specificerar 

inte om det gäller i antal timmar man lägger på läsningen eller om det är antal böcker man 

läser. Vad jag är ute efter är egentligen båda delarna, men det är svårt att uppskatta. Allt 

eftersom man blir bättre och bättre på att läsa hinner man läsa mer och lägger därmed mindre 

tid per ord man läser. Samtidigt läser eleven förmodligen allt svårare och svårare böcker. Att 

fråga efter antal böcker är också svårt, eftersom böcker varierar i omfattning och 

svårighetsgrad. Därför har jag valt att formulera frågan så att jag ber eleven uppskatta om 

läsningen idag är mer eller mindre omfattande. 

Varför läser du skönlitteratur? (Fråga 6) 

Syftet med fråga sex är att ta reda på elevernas attityd till läsning, då jag tycker det är 

intressant att få reda på om eleverna har funnit glädjen i läsning, eller hur avkopplande det 

kan vara att få sjunka ned i en bok. Läser eleverna enbart för att de är tvingade av skolan 

tycker jag att man kan fråga sig om skolan lyckats förmedla det som styrdokumenten talar om 

att eleven skall utveckla fantasi, läsa på egen hand för att lära, stimuleras till eget sökande 

efter meningsfull läsning mm. 

Eleverna har fått svara på varför de läser skönlitteratur, och naturligtvis har de kunnat ange 

flera olika orsaker, eftersom man läser inte bara för att det är avkopplande eller för att skolan 

kräver det. Eleverna har också kunnat ange egna motiveringar under rubriken annat. 

På skola Ett har flest elever angett att det är roligt som orsak till att de läser. På skola Två 

råder en annan attityd, då det mest frekventa svaret är att skolan kräver det av dem. På skola 

Två finns det också elever som svarat att de aldrig läser skönlitteratur, något som inte 

förekommer bland enkätsvaren från skola Ett. 

Att skolan kräver det är det klart vanligaste svaret hos pojkarna som grupp. Hos flickorna är 

det istället att man läser för att det är roligt och avkopplande. Kanske har flickor och pojkar 

olika orsaker till att de läser skönlitteratur. Skillnaderna i inställning till läsning av 

skönlitteratur kan bero på flera olika saker, kanske har läsprojektet påverkat eleverna på skola 

Ett. Det finns också andra faktorer som är relevanta här, till exempel har skolorna olika 
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geografiskt läge. Läsvanor påverkas också av den sociala miljö vi växer upp i, tillgång till 

böcker och bibliotek, föräldrars utbildningsnivå och läsintresse påverkar. 

Vad skulle kunna få eleverna att läsa mer? (Fråga 7) 

De flesta elever angav att de skulle läsa mer om tid gavs i skolan. Därmed är det inte sagt att 

eleverna vill ha mer lästid i skolan. En elev på skola Ett sa dock att hon tyckte att det var bra 

att man fick läsa i skolan eftersom alla inte läser hemma. Det verkar som om det är svårt för 

eleverna att på fritiden få tid att läsa då, många andra fritidssysselsättningar tar tid. 

På båda skolorna efterlyser eleverna också bättre hjälp med att hitta böcker som passar dem, 

trots att det på båda skolor finns fungerande skolbibliotek I intervjun på skola Två sa en flicka 

att hon bara läser böcker som hon redan läst. De andra vittnar om att de går till biblioteket och 

planlöst tar en bok som verkar bra. På skola Ett talade man om vikten av en snygg framsida på 

boken, och att den skulle vara bra från början, något som även elever på skola Två talade om. 

Det är självklart svårt att hitta bra böcker på egen hand, speciellt om man inte är van och har 

svårt att hitta i biblioteket. Här spelar lärare och bibliotekarie, samt klasskamrater en viktig 

roll i att hjälpa och tipsa. På båda skolorna finns det både flickor och pojkar som angett att de 

skulle läsa mer om det var mer lugn och ro hemma. Det tror jag är någonting som 

svensklärarna hela tiden måste ta hänsyn till och tänka på. Det är inte lätt för en ovan läsare 

att koncentrera sig på en bok i en stökig och uppmärksamhetsstjälande omgivning. Därför är 

det också viktigt att skolan kan erbjuda en lugn läsmiljö för eleverna. 

Att kompisar också läste och var intresserade av skönlitteraturläsning nämner också elever, 

både pojkar och flickor, från båda skolor. Kanske ses läsning som någonting töntigt och inte 

så statusfyllt av eleverna. Att få diskutera en bok med en vän kan öka läsupplevelsen enormt, 

och dessutom kan eleverna tipsa varandra om bra böcker. Att man i klassen har en god attityd 

till läsning av skönlitteratur skulle därmed vara mycket värt för läsutvecklingen. 

På skola Två är det fler elever än på skola Ett som svarat att det inte finns någonting som 

skulle kunna få dem att läsa mer. Det verkar som om dessa elever har en klar åsikt om att 

skönlitteratur inte är någonting som de värderar särskilt högt. Frågan är om den här attityden 

kan motverkas med ett läsprojekt där eleverna får läsa mer? 
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Att läsa i skolan 

Vad tycker eleverna på skola Ett om läsning på skoltid? I intervjun verkade de vara positivt 

inställda till att få läsa i skolan, och menade till och med att det var bra att man läste i skolan 

eftersom alla inte gjorde det hemma. Eleverna kunde också motivera hur läsningen utvecklade 

dem, att man till exempel kan bli bättre på att stava om man läser mycket. Det verkar som om 

man i skolan talat om de positiva effekter som läsning kan ge, inte bara om läsning för 

upplevelsen skull. 

Vad är det egentligen som lärare strävar efter i litteraturundervisningen? Handlar läsprojekt 

om att eleverna skall läsa mer, bli bättre läsare eller att de skall upptäcka glädjen i 

skönlitteraturen? Detta är tre olika mål, men de är kanske inte så separata som det förefaller. 

Att läsa mer kan leda till en bättre läsning, vilket i sin tur gör det roligare för eleven. Att bli 

tvingad till biblioteket kan innebära att en elev hittar en favoritförfattare. Flickan på skola Två 

som säger att hon bara läser böcker som hon redan läst är i behov av att få nya böcker 

presenterade för sig, böcker som ligger inom räckhåll för henne att klara av och uppskatta. 

Hittar hon inte någon bok att gå vidare med kan man förmoda att hon tröttnar på att läsa och 

ger upp. Det finns massvis av böcker, men det kan ändå vara svårt att hitta rätt. 

Hur man skall få eleverna att läsa mer är en fråga många svensklärare förmodligen ställer sig, 

men kanske inte så ofta frågar sina elever om. Vad skall man som lärare göra för att motivera 

och inspirera sina elever till att läsa mer skönlitteratur? Enligt de elever som svarat i enkäten 

kan skolan hjälpa till genom att ge eleverna mer lästid, men det är också viktigt, om än svårt 

för läraren, att försöka hitta rätt bok till rätt elev. Kanske kan bibliotekarier hjälpa till mer? 

Några elever svarade att de skulle läsa mer om de hade vänner som var intresserade av att 

läsa. Kanske eleverna ser på läsningen som någonting ”töntigt”, och kanske kvinnligt (det är 

främst pojkar som valt det här alternativet, se Borg och Ulfgard). Kanske kan ett läsprojekt 

göra eleverna mer bekanta med litteraturen och på så sätt också, eftersom alla läser, göra den 

mer accepterad. Skulle skolan kunna ändra på detta är mycket vunnet. 
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Nya frågeställningar 

Jag har i den här undersökningen försökt besvara min forskningsfråga; Hur kan ett läsprojekt 

i skolan påverka elevers attityd till skönlitteratur och läsvanor? De resultat jag fått är 

intressanta, men väcker också nya frågeställningar. 

På grund av storleken på den här undersökningen kan den inte användas till att dra några 

generella slutsatser med. För att kunna göra detta skulle det behövas ett större underlag i form 

av flera klasser på olika skolor. Det vore också bra om undersökningen kunde göras med ett 

tidsperspektiv, till exempel i två steg med några års mellanrum. Det skulle bli en 

undersökning av elevernas läsvanor när de börjar högstadiet och en när de slutar, och på så vis 

skulle man kunna få en bättre uppfattning om elevernas vanor och inställning före projektets 

start. En studie skulle också kunna sträcka sig ännu längre fram i tiden. Man skulle då kunna 

se hur de före detta elevernas läsvanor ser ut när de gått ur skolan, eftersom ett läsprojekt inte 

bara syftar till att få eleverna att läsa mer under skoltiden, utan att bli individer med läsglädje. 

Det vore också relevant att jämföra effekterna av olika läsprojekt på olika skolor, och 

dessutom ha en större grupp från skolor utan läsprojekt att jämföra med. 

Jag har i mitt examensarbete velat undersöka någonting som berör svensklärarens vardagliga 

pedagogiska och ämnesrelaterade frågeställningar och arbete, och jag hoppas att fler än jag 

finner undersökningen intressant och relevant. 
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7. Sammanfattning/Abstract 

Studien har syftat till att undersöka elevers attityd till läsning av skönlitteratur. Jag har jämfört 

enkät- och intervjumaterial från två olika skolor som arbetar med skönlitteratur i 

undervisningen på olika sätt. Den ena har sedan flera år tillbaka ett läsprojekt på skolan där 

skönlitteraturläsning inkluderas i, och ges undervisningstid i flera ämnen, och den andra 

arbetar mer traditionellt med läsning ungefär en lektion i veckan inom svenskämnet. Då 

underlaget i undersökningen är litet kan inga generella slutsatser dras, men det verkar som om 

eleverna som deltagit i läsprojektet, skola Ett, läser något mer på fritiden än eleverna på skola 

Två. 

På frågan varför de läser skönlitteratur är det mest frekventa svaret på skola Ett ”för att det är 

roligt”. De eleverna visar också upp en mer positiv inställning till läsning av skönlitteratur. 

Eleverna på skola Två, där man arbetar mer traditionellt, läser visserligen eleverna också, men 

den mest förekommande motiveringen är att det endast är för att skolan kräver det av dem. De 

förefaller heller inte som om de finner någon avkoppling eller njutning av läsningen på 

samma sätt som eleverna på skola Ett gör. 

I undersökningen ingår också ett moment där eleverna uppskattat hur roligt de tycker det är att 

läsa. Resultatet blir en siffra på en skala mellan noll och tio. Eleverna på skola Ett har här ett 

högre snitt än eleverna på skola Två. Skillnaden är störst i guppen pojkar. Skillnad i attityd 

gentemot läsning av skönlitteratur kan också anas i intervjumaterialet. Det är känt att många 

elever, speciellt pojkar, slutar läsa på högstadiet och därför har jag försökt ta reda på om 

läsprojektet på skola Ett har lyckats hålla kvar pojkarnas läsning. Flickorna i undersökningen 

läser mer på fritiden än vad pojkarna gör. Eleverna på de två skolorna har också uppskattat 

om deras läsning idag har ökat, minskat eller är ungefär likvärdigt med när de gick i år sju. På 

den här frågan var det fler elever på skolan med läsprojekt som svarade att de idag läser 

ungefär lika mycket eller mer. Av dessa elever var det främst pojkar som svarade att de ökat 

sin läsning. Resultatet visar att eleverna från skolan med läsprojekt i högre grad uppskattar att 

de idag läser lika mycket eller mer än när de gick i sjunde klass, och främst pojkar. På skolan 

med traditionell svenskundervisning är det vanligaste svaret att man läser mindre idag. 
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9. Figurförteckning 

Figur 1. Ungefär hur många timmar i veckan läser du skönlitteratur i skolan? 

Figur 2. Ungefär hur många timmar i veckan läser du skönlitteratur på fritiden? 

Figur 3. Vad tycker du om att läsa skönlitteratur? 

Figur 4. Vad var bra med den bästa bok du läst? 

Figur 5. Försök att jämföra med när du gick i sjuan. Läser du idag: mycket mer, lite mer, 
ungefär lika mycket, lite mindre eller mycket mindre. Skola Ett. 

Figur 6. Försök att jämföra med när du gick i sjuan. Läser du idag: mycket mer, lite mer, 
ungefär lika mycket, lite mindre eller mycket mindre. Skola Två. 

Figur 7. Varför läser du skönlitteratur? Skola Ett och Två, Flickor och Pojkar. 

Figur 8. Varför läser du skönlitteratur? Flickor skola Ett och Två, Pojkar skola Ett och 
Två. 

Figur 9. Vad skulle kunna få dig att läsa mer skönlitteratur? 
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10. Bilagor 

10.1. Intervjuunderlag 

Intervjufrågeställningar 

Den här intervjun handlar om läsning av skönlitteratur. Vi sitter i grupp och talar eftersom vi då kan 
resonera oss fram till olika svar. Vi är ..... personer här. Jag spelar in vad vi säger, men när jag skriver 
om vad vi pratat om kommer ni att vara anonyma. Jag frågar nu, ännu en gång, om ni frivilligt ställer 
upp på den här intervjun: ....... 
Då börjar vi! 
 
1. Om läsning då och nu: 
Har någon läst för er när ni var små? 
 
Vad tyckte ni om läsning när ni var yngre?(skoj, måste i skolan etc).  
Vad tycker ni idag? 
 
Tror ni att det är bra för er att läsa? Att det kan ge er förutsättningar i andra ämnen. 
 
Tycker ni att det är bra att få läsa i skolan? 
Varför läser ni inte mer? 
Skulle du vilja läsa mer idag?  
 
Vad hindrar dig från att göra det? 
Tar andra fritidintressen all tid? 
 
Är det svårt att få tag i en bra bok? 
 
2. Om känslor kring läsning: 
Varför läser ni? 
Vad är det som är roligt med att läsa? 
 
Vad kan man uppleva när man läser? 
När är det roligt eller skönt att läsa?  
 
Var läser ni helst? 
Vad är en bra bok för dig? 
 
3. Om böcker: 
Varifrån får ni boktips? (kompisar, bibliotek, lärare...) 
Finns det någon som ni pratar om böcker med? (förälder,syskon, släkting, kompis, nätkompis)  
Bokklubb? 
 
TACKAR!!! 
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10.2. Enkät 

Enkät om läsning av skönlitteratur 
 
Försök att tänka igenom svaren ordentligt, och svara på frågorna så bra som möjligt.  
(Enkäten besvaras anonymt) 
 
1. Är du   Tjej     Kille  
 
2. Ungefär hur många timmar i veckan läser du skönlitteratur?  

I skolan: (Välj ett alternativ)  På fritiden: (Välj ett alternativ) 
 < 1 h    < 1 h 
 1 - 4 h    1 - 4 h 
 5 - 10 h    5 - 10 h  
 > 10 h     > 10 h 

 
3. Vad tycker du om att läsa skönlitteratur? Sätt ett kryss på strecket! 
 
Urtråkigt       Jätteroligt 
 
4. Tänk på den bästa bok du någonsin läst. Vad är så bra med den? (Du kan välja flera alternativ)
  Spännande   Den berörde mig 

 Rolig   Den var lång 
 Jag kände igen mig i den  Lättläst 
 Intressant   Läskig 
 Gav mig information om något intressant 
 Annat: ___________________________________________________________  

 
5. Försök att jämföra med när du gick i sjuan. Läser du idag: (Välj ett alternativ) 

 Mycket mer   
 Lite mer 
 Ungefär lika mycket 
 Lite mindre 
 Mycket mindre 

 
6. Varför läser du skönlitteratur? (Du kan välja flera alternativ) 

 Det är roligt 
 Det är avkopplande 
 Det är spännande 
 Skolan kräver det av mig 
 För upplevelsens skull 
 Jag läser aldrig skönlitteratur 
 Annat: ___________________________________________________________  

 
7. Vad skulle kunna få dig att läsa mer skönlitteratur? (Du kan välja flera alternativ) 
  Mer lästid i skolan 
  Bättre hjälp att hitta bra böcker som passar mig 

 Bättre öppettider i biblioteket 
  Mer lugn och ro hemma 
  Att kompisar också läste och var intresserade 
  Inget skulle kunna få mig att läsa mer 

 Annat: ___________________________________________________________  
 
Tack för att du ville hjälpa mig med min undersökning! 


