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1. Inledning 

Ett av syftena med undervisningen i svenska på grundskolan är att stimulera 

elevernas intresse för att läsa (Skolverket 2011: 222). Undervisningen ska 

också anpassas utefter varje elevs förutsättningar och behov och 

undervisningen ska utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper (3). För att kunna bedriva en bra svenskundervisning är 

det alltså bra att veta bland annat vilka olika textvärldar eleverna rör sig i 

och hur deras läsvanor ser ut. 

   Elevers läsning har under nära ett halvt århundrade varit av intresse i 

diverse undersökningar, såväl nationella som internationella. I Sverige har 

resultaten av läsundersökningarna visat att svenska elevers läsförmåga 

stadigt har försämrats över tid. I december 2013 publicerade Skolverket en 

rapport som avhandlade resultaten från den PISA-undersökning som 

genomfördes under 2012. Resultaten var alarmerande för Sveriges del. I 

rapporten fastslogs att svenska elever läser sämre än någonsin och Sverige 

var dessutom det enda landet inom EU/OECD som försämrat sina resultat år 

efter år (2013b: 6). 

   De kraftigt försämrade resultaten är häpnadsväckande med tanke på den 

digitala era vi nu lever i och de oändliga förutsättningarna för läsning den 

ger. Vi omges av mer text än någonsin förr, och att gå en hel dag utan att ha 

läst någon typ av text är i stort sett omöjligt. Text är så mycket mer än bara 

böcker och kan innefatta alltifrån veckotidningar till e-post och SMS 

(Fredriksson och Taube 2012: 15). Därför är det både relevant och intressant 

att undersöka vilka typer av texter elever faktiskt tar del av på sin fritid.  

   Enligt PISA-undersökningarna är det pojkarna som försämrat sina resultat 

mest (Skolverket 2013b: 6). Att flickor läser bättre än pojkar är inte unikt 

för Sverige, utan detta är det generella mönstret för hela EU/OECD 

(Skolverket 2013c: 16). Därför är det intressant att också undersöka om, och 

i så fall hur, flickors och pojkars läsning skiljer sig åt.  

   Forskning, däribland PISA, har också visat att en god inställning till 

läsning påverkar läsförmågan positivt, varför det också är av intresse att 

undersöka elevers attityder till läsning. Vilken inställning har de till läsning 

och hur uppfattar de sin läsförmåga? 

   Inom läsforskningen talar man ofta om elever på mellanstadiet som att de 
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befinner sig i en så kallad ”slukarålder”, där barns läsning anses nå sin topp 

(Wåhlin och Asplund Carlsson 1994: 23; Norberg 2001: 3). Inger Norberg 

(2001: 3) menar att slukaråldern är en viktig period, men att särskilt pojkar 

nu för tiden verkar missa den. Därför är det intressant att undersöka 

läsvanorna hos elever som går i årskurs 5 och 6 och som alltså är mellan 11 

och 12 år, och som därmed befinner sig någonstans i brytpunkten för där 

läsningen anses nå sin topp och sedan avta. 

 

1.1   Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka läsvanor elever i årskurs 5 

och 6 har under sin fritid. Undersökningen utgår från följande 

frågeställningar: 

1) Vilken inställning har eleverna till läsning? 

2) Hur uppfattar de sin läsförmåga?  

3) Vilka sorters texter läser eleverna på fritiden? 

4) Hur ofta läser de dessa texter? 

5) Finns skillnader mellan flickor och pojkars läsning? 
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2.   Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en överblick av vad läsning innebär och vad som 

avses med text. Därpå följer ett avsnitt om skillnaden mellan traditionell och 

digital läsning och avslutningsvis ges en översikt av de resultat som de 

tidigare PISA-undersökningarna kommit fram till. 

 

2.1.   Läsning 

Läsning är en vardagsaktivitet i vårt moderna samhälle. För de flesta av oss 

skulle det vara nästintill omöjligt att gå en hel dag utan att ha läst någonting 

alls. Inte ens om vi bestämde oss för att inte läsa någonting på en hel dag 

skulle vi lyckas undvika det (såvida vi inte blundade hela dagen). Det går 

helt enkelt inte att låta bli att läsa. Vi fullkomligt omges av texter i alla 

möjliga former. Det finns text på alltifrån diverse skyltar och på 

mjölkpaketet till mer traditionella textkällor som böcker och tidningar, för 

att inte tala om internet. Olika personer läser förstås olika mycket och olika 

slags texter. Vissa läser en mängd olika texttyper under en dag, från 

morgonens nyhetstidning, via lunchens matsedel, kvällens textade TV-

program för att sedan avsluta med en roman innan läggdags. Andra läser 

betydligt mindre, men alla läser någonting varje dag (Fredriksson och Taube 

2012: 15).  

    Lars Höglund (2012: 45-46) menar att det är en förutsättning för 

demokratin och det ekonomiska systemet att människor kan tillägna sig 

information och att ett tekniskt avancerat samhälle kräver en läskunnig 

befolkning. Höglund menar vidare att ansvaret för att stimulera barnens 

läslust inte bara ligger på skola, bibliotek och föräldrar, utan att det ur ett 

större perspektiv även kan ses som en samhällsinvestering inför framtiden. 

Höglund framhåller också att läskunnighet även är viktigt för integration i 

samhället och att en svag läsförmåga kan leda till utanförskap och 

försämrade chanser till utbildning och arbete. 

   Läsning och läsförmåga behandlas inte enbart inom pedagogik utan också 

inom bland annat psykologi och medicin. Enligt Höglund (2012: 45-46) har 

bland annat hjärnforskaren Martin Ingvar studerat hur hjärnans funktioner 

påverkas av läsning och han kom då fram till att bristande läskunnighet 

påverkar utvecklingen av det abstrakta tänkandet negativt, vilket leder till att 

förmågan att verkligen förstå information minskar. Höglund skriver att de 
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flesta forskare är överens om att det behövs långsiktiga pedagogiska insatser 

för att förbättra läs- och skrivförmågan, samt att man genom tidiga 

stödinsatser väsentligt kan minska andelen unga med mycket dålig läs- och 

skrivförmåga. Därför finns alltså goda skäl till att följa hur läsningen av 

litteratur utvecklas över tid, hur den ser ut inom olika grupper samt hur 

läsning hänger samman med andra typer av förhållanden, såsom kön, ålder 

och etnicitet (Höglund 2012: 45-46).   

 

2.1.1.   Definitioner av läsning 

Enligt Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012: 18) urskiljs två 

huvudmoment när läsning beskrivs: avkodning och språkförståelse. 

Avkodning innebär att man kan identifiera skrivna ord, dess allmänna 

betydelse, uttal och grammatiska egenskaper. Avkodning har alltså skett när 

man känt igen ett ord, vet vad det betyder, hur det ska uttalas samt hur det 

böjs grammatiskt. Språkförståelse är sedan resultatet av tolkningen av 

språkliga meddelanden. I förståelsen ingår bland annat kännedom om 

meningars uppbyggnad, språkliga bilder, textens ämne och om den genre 

som texten ingår i. God läsförmåga innefattar såväl god avkodning som god 

språkförståelse. Även om man delvis skiljer på dessa moment så är de enligt 

Fredriksson och Taube (2012: 18) starkt integrerade i läsprocessen. De 

menar att läsning kan beskrivas med formeln avkodning x språkförståelse. 

Om man tänker i matematiska termer blir produkten av 1x0 0 och likadant 

blir det vad gäller läsning. Om ettan i exemplet representerar avkodningen 

och nollan representerar språkförståelsen så blir produkten även här 0. Om 

avkodningsfärdigheten eller språkförståelsen saknas blir resultatet ingen 

läsning. Författarna ger ett målande exempel på detta genom att jämföra 

med hur det blir när en svenskspråkig person läser en text på italienska utan 

att kunna det italienska språket. Personen kan förvisso binda samman 

bokstäver till ord och kanske kan han eller hon också producera något som 

låter som italienska, men själva språkförståelsen är ändå i det närmaste noll 

(Fredriksson och Taube 2012: 18). 

   En annan term som används flitigt i detta sammanhang är reading literacy. 

Enligt Monica Rosén (2012: 113) finns ingen riktigt bra svensk 

motsvarighet till begreppet. I de svenska rapporterna skrivs det omväxlande 

om läskunnighet, läsförmåga, läsfärdighet, läskompetens och läsning, men 
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alla är överens om att det är ett vidare begrepp som avses. Reading literacy 

innefattar inte bara läsförmåga, utan också attityder till läsning, läsintresse, 

läsvanor samt självbild som läsare.  

   Enligt Skolverket (2013b: 106) har reading literacy traditionellt använts 

som en beteckning för förmågan att läsa och skriva, men under senare år har 

begreppet vidgats. I PISA:s definition förutsätter reading literacy inte bara 

avkodning av ord och direkta tolkningar av innehållet utan även en 

tillämpad användning av läsförståelsen, att eleven kan använda sin 

läsförmåga i en rad olika situationer och för läsning av olika typer av texter i 

olika media. Begreppet innefattar även olika lässtrategier. 

 

2.1.2.   Läsning i den digitala eran 

I och med de senaste decenniernas ökade användning av datorer, 

mobiltelefoner och annan elektronik har utbudet av tillgängliga texter ökat 

lavinartat. Sättet vi läser på har också förändrats. En allt större del av vårt 

läsande sker nu på internet och därmed ökar även den digitala läsningen 

(Skolverket 2011a: 16). Bland annat visade PISA-undersökningen från 2009 

att svenska 15-åringar i genomsnitt lade ner mer tid på digital läsning än 

läsning av traditionella skrifter (Skolverket 2013a: 6).  

   Rosén (2012: 123-124) menar att den dominerande föreställningen är att 

den ökade tillgången till och användningen av datorer i huvudsak är av 

godo. Hon skriver att några av de fördelar som brukar nämnas exempelvis är 

att datorerna erbjuder nya arbetsredskap och nya vägar till lärande och 

kontakter, och att internet och all den information som internet har att 

erbjuda potentiellt kan minska såväl geografiska avstånd som 

kunskapsklyftor. Enligt Rosén skiljer sig de texter vi läser på internet sig 

från tryckt text. Nätbaserade texter kombinerar olika medieformer som 

tidningar, grafisk design, fotografi, radio, film och TV och kombinationerna 

av dessa skapar nya kommunikationsformer. Böcker läses oftast linjärt, från 

första till sista sidan, men internettexter baseras i regel på hyperlänkar 

mellan olika texter, vilket gör att dessa texter inte behöver läsas linjärt utan 

att man istället har möjlighet att hoppa fram och tillbaka mellan texterna. 

Viss forskning kring internetaktiviteter har gjorts och bland annat har 

skillnaden mellan digital och traditionell läsning behandlats. I dessa studier 

har framkommit att de förmågor som krävs vid digital läsning skiljer sig 
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från de som behövs vid traditionell läsning (Rosén 2012: 123-124). 

Skolverket (2013a: 7) refererar till studier av Ziming (2005) och Hillesund 

(2007). Ziming menar att digital läsning karaktäriseras av skumläsning, 

sökande efter nyckelord, icke-linjär och selektiv läsning medan allt mindre 

tid ägnas åt djupläsning och koncentrerad läsning.  Hillesund har i sin tur i 

en intervjustudie kunnat konstatera att läsning på dator användes för att få 

en överblick och att musen och tangentbordet användes aktivt för att 

underlätta skumläsning. Hillesund karaktäriserade läsningen som 

diskontinuerlig och fragmenterad, till skillnad mot läsning på papper som i 

regel var kontinuerlig, särskilt vid läsning av längre texter, såsom romaner. 

Däremot visade det sig att läsning av tryckt facklitteratur liknade digital 

läsning då läsaren även i detta fall aktivt bläddrade fram och tillbaka i texten 

för att leta information (Skolverket 2013a: 7). 

   Skolverket (2011a: 16) refererar också till en studie där man kunde se att 

elevernas läsförståelse skiljde sig beroende på om texter lästes online eller 

offline, alltså på internet eller i tryckt form, vilket tyder på att det krävs 

olika förmågor för digital och traditionell läsning. För att räknas som läs- 

och skrivkunnig i den digitala tidsåldern krävs alltså nya kompetenser och 

förmågor. Skolinspektionen (2012: 7) har i en rapport om svenska skolors 

läsundervisning kommit fram till att många skolor behöver ge eleverna 

större möjligheter att använda texter från digitala medier i 

läsundervisningen, för att på så sätt kunna utmana och öka elevernas 

motivation. Skolinspektionen fann det också problematiskt att modern 

teknik inte används i någon större utsträckning och menar på att detta kan 

leda till att avståndet mellan elevernas verklighet, alltså vad och hur de 

läser, blir så stor att eleverna har svårt att relatera undervisningsstoffet till 

sitt vardagsliv. De skriver vidare att elevernas textrelaterade intressen inte 

ses som kompetenser i svenskundervisningen. Det eleverna läser på fritiden 

skiljer sig från de texter de möter i skolan vilket gör att läsningen i skolan 

sällan blir autentisk för eleverna. Att texterna eleverna läser i skolan är 

representativa för texter som finns i samhället och i elevernas liv kan ge 

positiva effekter för elevernas läslust. De menar på att tydliga kopplingar 

mellan ämnen och elevernas erfarenheter gynnar lärandet och 

läsutvecklingen (33). 
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2.2.   Tidigare forskning kring läsvanor – PISA 

Sedan 1970 har flertalet stora internationella läsundersökningar genomförts 

och resultaten av dessa har möjliggjort jämförelser och översikter över 

utveckling över tid. PISA ligger bakom några av de största internationella 

läsundersökningarna och nedan följer en översikt av resultaten från dessa, 

med fokus på de resultat som är av vikt för min undersökning. 

   Den första PISA-undersökningen genomfördes år 2000 med den uttalade 

målsättningen att möjliggöra jämförelser mellan länder och över tid 

(Fredriksson och Taube 2012: 161). PISA genomförs med 15-åringar som 

urvalgrupp och i dessa undersöks elevernas läsförmåga samt kunskaper i 

matematik och naturvetenskap. Just läsning har hittills varit huvudområde 

för två PISA-undersökningar, år 2000 och 2009, och detta innebär att det 

finns goda förutsättningar för att se hur 15-åriga elevers läsförmåga 

utvecklats mellan dessa år (Skolverket 2011a: 14). Den senaste PISA-

undersökningen genomfördes under våren 2012 med matematik som 

huvudområde och rapporten från denna släpptes i slutet av 2013 (Skolverket 

2013a: 3).  

   PISA:s undersökningar av läsförståelse görs utifrån tre huvuddimensioner: 

texttyp, läsprocesser och sammanhang. Med texter avses den uppsättning 

material som läses. Texterna är vidare indelade i fyra underkategorier: 

medium, miljö, textformat samt texttyper. Med medium avses en distinktion 

mellan läsning på papper (traditionell läsning) och läsning på dator (digital 

läsning). Dessa två typer av läsning anses kräva delvis olika sorters 

läsförmågor. Textformat används för att skilja på löpande text (i meningar 

och stycken) samt icke-löpande text (i exempelvis tabeller och diagram). 

Miljökategorin tillhör endast den digitala läsningen och används för att dela 

in digitala texter i två typer: texter som är skrivna av en författare och som 

läses som en fullständig och avslutad produkt samt meddelandebaserade 

texter som bland annat består av e-post och bloggar där läsaren aktivt deltar 

i textskapandet. Texttyp handlar helt enkelt om vilken typ av text som avses, 

exempelvis berättande eller redogörande text. Processdelen definierar hur 

läsaren tar sig an en text, och PISA:s ramverk definierar tre läsprocesser: 

söka och inhämta information i texten, sammanföra och tolka det lästa 

utifrån egna erfarenheter samt reflektera och utvärdera texten. 

Sammanhangsdelen beskriver slutligen de sammanhang som texterna är 



8 

 

producerade för, och i PISA-undersökningarna är dessa sammanhang för 

privat bruk, för offentligt bruk, för utbildning samt i samband med arbete 

(Skolverket 2013b: 107).   

  Redan i jämförelsen mellan den första PISA-undersökningen år 2000 och 

PISA 2006 började man kunna ana en nedåtgående trend i de svenska 

elevernas läsförmåga. Under denna period sjönk medelvärdet på elevernas 

resultat något. Förändringen var dock inte tillräckligt stor för att man skulle 

kunna utesluta att den berodde på slumpfaktorer. Under 2009 års 

undersökning hade däremot medelvärdet sjunkit så pass mycket jämfört med 

PISA 2000 att förändringen skulle kunna räknas som signifikativ 

(Fredriksson 2012: 82-83). Man kom då fram till att denna förändring nu var 

tillräckligt stor för att den rimligen inte skulle kunna bero på slumpfaktorer 

(162). I PISA 2012 framkom att denna nedåtgående trend nu är större än 

någonsin och för första gången sedan PISA:s start presterade svenska elever 

långt under genomsnittet för resterande EU/OECD-länder inom samtliga 

undersökta områden (Skolverket 2013c: 28). 

   Enligt PISA-undersökningarna har alltså Sveriges 15-åringar blivit sämre 

på att läsa sedan år 2000. Det är dock inte bara så att 15-åringarna generellt 

sett presterade sämre på lästestet sedan år 2000, utan skillnaderna mellan 

flickor och pojkar har dessutom ökat. Ytterligare ett resultat från PISA-

undersökningarna visar på att andelen så kallade svaga läsare ökat och även 

här är det pojkarna som tappat i läsförmåga. Samtidigt har man också 

kunnat konstatera att det skett en minskning av andelen riktigt goda läsare 

(Skolverket 2013b: 137). 

   PISA mäter inte bara elevernas läsförmåga, utan också deras läslust och 

läsintresse. PISA 2012 visar att de svenska elevernas läslust och läsintresse 

minskat sedan mätningen år 2000. Främst var det pojkarnas läslust som 

försvagats. Det har också skett en signifikant nedgång vad gäller elever som 

ofta läser olika typer av läsmaterial. Minskningen är som störst när det 

gäller tidskrifter/veckotidningar, serietidningar, facklitteratur och 

dagstidningar. Andelen elever som läser skönlitteratur har också minskat, 

dock inte lika mycket. Resultaten pekade på att den som läser mycket också 

läser bättre än den som läser i mindre utsträckning (Fredriksson 2012: 102-

105). 

   Som ett tillägg till PISA-undersökningen 2009 genomfördes för första 



9 

 

gången även ett digitalt lästest där eleverna både läste texter och skrev in 

sina svar på en dator. Detta tillägg var frivilligt men Sverige var ett av de 

länderna som deltog (Skolverket 2011a: 7). Samma typ av test genomfördes 

även 2012. 2009 presterade svenska elever över genomsnittet för 

EU/OECD, medan man 2012 uppmätte resultat som ligger på samma nivå 

som resterande EU/OECD-länder. Svenska elever hade alltså försämrat sina 

resultat på det digitala lästestet men resultaten låg fortfarande i linje med 

övriga EU/OECD-länder. Resultaten från PISA 2009 och 2012 visar att 

korrelationen mellan digital och traditionell läsning är hög. I de flesta av de 

deltagande länderna 2009 var skillnaderna i medelvärdena på den digitala 

respektive traditionella lässkalan signifikanta; i några länder till den digitala 

lässkalans fördel och i andra till den traditionellas. De svenska elevernas 

resultat visade sig vara signifikant högre på det digitala lästestet jämfört 

med det traditionella och samma sak framkommer av 2012 års 

undersökning. Traditionellt sett har flickor läst bättre än pojkar och så 

visade även utfallet av det digitala lästestet både 2009 och 2012. 2012 hade 

dock pojkarna försämrat sina resultat på det digitala lästestet medan 

flickorna låg på samma nivå som 2009 (Skolverket 2013b: 139-140). 

Däremot har man kunnat se att skillnaden mellan flickor och pojkar är 

mindre på det digitala lästestet än i det traditionella. Resultaten visade på att 

elever använder datorer för många olika aktiviteter och i olika sammanhang, 

både i hemmet och i skolan. Bland annat uppgav 94 procent av de svenska 

eleverna att de surfar på nätet för nöjes skull hemma minst en gång i veckan, 

vilket är en siffra som ligger över medel för övriga länder i OECD 

(Skolverket 2011: 7-8).  

2.3.   Orsaker till förändringarna 

Det kan alltså konstateras att det skett en nedgång i hur väl svenska elever 

läser. Men varför har det blivit så? Av de olika läsundersökningarna har 

framgått vilka resultat eleverna uppnått och dessa undersökningar har 

kunnat ge information om hur läsning hänger samman med faktorer som 

kön, socioekonomisk bakgrund och läsvanor. Däremot är det svårt att säga 

exakt vilka faktorer som ligger bakom förändringarna.  

   Forskningen har välgrundade belägg för att det finns samband mellan 

social bakgrund, kön och etnicitet och skolresultat. Den svenska skolan har 
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traditionellt sett lyckats ge alla elever likvärdig skolgång. Under senare år 

har dock bland annat PISA-undersökningarna visat på att skillnaderna 

mellan skolorna ökat. Bland annat har skolornas elevsammansättning blivit 

mer heterogen och föräldrarnas utbildningsnivå har fått större betydelse för 

elevernas skolframgångar. Detta tyder på en ökad segregering, vilket 

påverkar såväl skolans likvärdighet som dess resultat (Fredriksson och 

Taube 2012: 172-174).  

   En annan förklaring till de försämrade resultaten handlar om förändringar 

i skolornas arbetssätt. För att klara av elevers olikheter har många skolor 

infört en slags differentiering där man delar in eleverna efter deras 

prestationsnivå, vilket leder till att man får grupper som blir allt mer 

homogena vad gäller en rad bakgrundsfaktorer (Skolverket 2009: 46-47).   

Fredriksson och Taube (2012: 173-175) menar att ytterligare en betydande 

förändring inom skolan är övergången till vad som ofta refereras till som 

den ökade individualiseringen av skolarbetet, vilket innebär att man flyttat 

ansvaret för utbildningen från läraren till eleven och därmed också från 

skolan till hemmet. Detta betyder i förlängningen att föräldrarnas förmåga 

att stötta sina barns skolgång får ökad betydelse för elevernas resultat. Just 

denna övergång till mer individuellt arbete har visat sig ha ett negativt 

samband med elevernas prestationer. Även i Skolverkets nationella rapport 

2003 diskuterades möjliga orsaker till den försämrade läsförmågan som 

iakttagits när 2003 års utvärdering jämfördes med dem från 1993 och 1995. 

I rapporten nämndes nedskärningar i de kommunala skolorna, förändrade 

arbetsformer i skolan, lärarbrist samt förändrade läsvanor bland barn och 

ungdomar som tänkbara skäl till nedgången. En viktig del i förändringen av 

läsvanorna är att den traditionella läsningen av böcker har fått hård 

konkurrens av andra media, inte minst datorn med internet och spel, vilket 

innebär läsning av kortare texter som ofta understöds av många bilder. SMS, 

textremsan på TV:n och e-post är andra exempel på sådana medier som 

erbjuder läsning av korta texter. 

    Det är alltså inte möjligt att fastställa endast en isolerad orsak till 

nedgången av elevernas läsförmåga, utan det förefaller som att flera olika 

faktorer samverkar. Dessa faktorer handlar om både förändringar i samhället 

och i skolan samt både elevers och föräldrars läsvanor i hemmet.  
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3.   Metod och material 

I detta avsnitt redogör jag för hur jag lagt upp min undersökning.  

 

3.1.    Metodavväganden 

För att få svar på mina frågor har jag låtit utforma en enkät bestående av 21 

frågor kring elevernas fritidsläsning (se bilaga). Enligt Göran Ejlertsson 

(2014: 8-11) finns det flera typer av distributionssätt att välja mellan när 

man ska genomföra enkäter. Min enkät faller in under det som Ejlertsson 

kallar för gruppenkät, vilket innebär att enkäten delas ut, besvaras och 

samlas in i ett sammanhang. En fördel med detta är att det är möjligt att dels 

ha kontroll över vem som svarar på enkäten och dels att man kan kontrollera 

att deltagarna inte pratar med varandra under genomförandet. En annan 

fördel är att gruppenkäter normalt har en hög svarsfrekvens. Ytterligare en 

fördel med gruppenkäter är att man snabbt får in svaren, till skillnad mot 

exempelvis postenkäter där det är upp till respondenten själv att skicka in 

den ifyllda enkäten (Ejlertsson 2014: 8-11). Att jag själv kunnat närvara vid 

samtliga enkätgenomföranden och såldes också har haft möjligheten att reda 

ut eventuella oklarheter på plats anser jag vara en stor fördel i detta fall 

eftersom mina informanter är väldigt unga. 

 

3.2.   Enkätens utformning 

Enkäten bestod alltså av 21 frågor kring läsvanor på fritiden. Alla frågor 

hade slutna svarsalternativ och många av svarsalternativen återkom i 

flertalet frågor. Eleverna har också angett årskurs samt könstillhörighet för 

att möjliggöra jämförelser dels mellan könen och dels mellan årskurserna. 

För att begränsa undersökningens omfattning valde jag i efterhand att endast 

jämföra flickorna och pojkarnas svar, oberoende av årskurs. 

3.3.   Urval, sammanställning och analys 

Sammantaget har tre klasser i årskurs 5 och två klasser i årskurs 6 deltagit i 

undersökningen, och jag har fått in svar från cirka 100 elever. Då jag ville 

ha en jämn fördelning av svaren i årskurserna, alltså svar från lika många 

flickor som pojkar i årskurs 5 och 6, bestod det analyserade materialet till 

slut av 72 svar från 18 flickor i årskurs 5, 18 flickor i årskurs 6, 18 pojkar i 

årskurs 5 och 18 pojkar i årskurs 6. Att det blev just 18 flickor och pojkar 
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från respektive årskurs beror på att jag fick in svar från 18 flickor i årskurs 

5, och 18 blev då den siffra jag fick utgå ifrån i övriga grupper.  

   I resultatet redovisas svaren för samtliga elever samt för samtliga flickor 

respektive samtliga pojkar. Slutligen har materialet analyserats för att utröna 

vilka läsvanor eleverna har, om skillnader mellan könen finns och vilka de 

då består av. 
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4.   Resultat 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Jag har valt att dela in 

enkätfrågorna i tre olika kategorier utifrån vad frågorna behandlar. Dessa är  

1. Attityd och inställning till läsning (fråga 1-2), 

2. Traditionell läsning (fråga 3-9) samt 

3. Digital läsning (fråga 10-21). 

   Resultatredovisningen utgår ifrån undersökningens huvudsyfte, alltså att 

belysa vilka läsvanor elever i årskurs 5 och 6 på skola X har. 

Utgångspunkten blir därmed resultatet för samtliga elever. En av mina 

frågeställningar var också huruvida resultaten skiljer sig åt beroende på om 

eleven är flicka eller pojke, och dessa resultat redovisas också här. 

Alla resultat redovisas i procent. Observera att jag ibland skriver att si eller 

så många procent av eleverna läser ett visst material minst si eller så ofta. Vi 

tar den första tabellen nedan som exempel. Av tabellen framgår att 29 % av 

eleverna ofta tycker om att läsa och att 60 % av eleverna tycker om att läsa 

ibland. Då kan man säga att 89 % av eleverna (29 % + 60 %) tycker om att 

läsa minst ibland. Denna procentsats står alltså inte utskriven i tabellen. Med 

bortfall avses här att en elev som ingår i analysmaterialet ej har besvarat en 

fråga eller att det inte varit möjligt att avgöra vad eleven har svarat. 

4.1.   Attityd och inställning till läsning 

Fråga 1. Tycker eleverna om att läsa? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Ja, ofta 33 25 29 

Ibland 53 67 60 

Sällan 14 6 10 

Nej, aldrig 0 0 0 

Bortfall 0 3 1 

 

Hela 89 % av eleverna har svarat att de ofta eller ibland tycker om att läsa. 

Endast 10 % uppger att de sällan tycker om att läsa och det är ingen som 
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svarat att den inte alls tycker om att läsa. På denna fråga finns inga större 

skillnader mellan flickornas och pojkarnas svar.  

 

Fråga 2. Hur pass duktiga anser eleverna att de är på att läsa? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Mycket bra 36 36 36 

Ganska bra 64 58 61 

Inte så bra 0 3 1 

Inte bra alls 0 0 0 

Bortfall 0 3 1 

 

De allra flesta eleverna (97 %) anser sig vara bra på att läsa, och det går inte 

att utläsa någon större skillnad mellan flickornas och pojkarnas svar. Ingen 

av eleverna svarade att de inte alls anser sig vara bra på att läsa.      

   Sammanfattningsvis kan konstateras att vad gäller attityder och inställning 

till läsning är de allra flesta av de svarande positivt inställda till läsning och 

de anser sig även vara ganska eller mycket bra på att läsa. Ingen av eleverna 

svarade att de aldrig tycker om att läsa eller att de inte alls är bra på att läsa. 

Här finns inga egentliga skillnader mellan flickornas och pojkarnas svar. 

4.2.   Traditionell läsning 

Till kategorin traditionell läsning räknas de frågor som kopplas till att läsa 

tryckt material. Dock kan frågorna om tidningar även sägas tillhöra digital 

läsning, eftersom särskilt nyhetstidningar kan läsas digitalt på internet. Först 

redovisas resultaten för läsning av böcker och sedan redovisas resultaten för 

tidningar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av delresultaten. 
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4.2.1.   Böcker (fråga 3-9) 

Fråga 3. Hur ofta läser eleverna skönlitteratur på fritiden? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Varje dag 14 3 7 

Några 

gånger/vecka 

50 36 43 

Några 

gånger/månad 

31 25 28 

Mer sällan 14 19 15 

Aldrig 0 8 4 

Bortfall 0 3 1 

 

43 % av eleverna läser någon form av skönlitteratur minst en gång i veckan. 

Sammantaget läser 78 % av eleverna någon form av skönlitteratur minst 

några gånger i månaden. Endast 4 % svarade att de aldrig läser skönlitteratur 

på fritiden. Man kan också se att flickorna läser skönlitteratur oftare än 

pojkarna och det är enbart pojkar som svarat att de aldrig läser skönlitteratur 

på fritiden.  

Fråga 4. Hur ofta läser eleverna facklitteratur på fritiden? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Varje dag 6 0 3 

Några 

gånger/vecka 

22 19 19 

Några 

gånger/månad 

31 31 31 

Mer sällan 36 33 35 

Aldrig 8 11 10 

Bortfall 0 6 3 

 

Eleverna läser även facklitteratur i viss utsträckning. 22 % läser 
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facklitteratur minst en gång i veckan och ser vi över en månad läser 53 % 

facklitteratur på fritiden. Endast 10 % uppger att de aldrig läser 

facklitteratur på fritiden. Även på denna fråga är flickornas och pojkarnas 

svar mycket lika varandra. 

Fråga 5. Läser eleverna böcker fler än en gång om de tycker om en 

bok? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Ja, ofta 47 24 35 

Ibland 36 35 35 

Sällan 14 18 15 

Aldrig 3 24 13 

Bortfall 0 0 0 

 

70 % av eleverna har svarat att de ofta eller åtminstone ibland läser böcker 

de tycker om fler än en gång. På denna fråga kunde dock en tydlig skillnad 

skönjas mellan flickornas och pojkarnas svar. Mer än dubbelt så många 

flickor än pojkar svarade att de ofta läser böcker mer än en gång, och av de 

som svarat att de aldrig gör detta var 12 av totalt 13 % pojkar. Detta 

indikerar alltså att flickor är mer benägna att läsa böcker de tycker om fler 

än en gång. 
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Fråga 6. Hur brukar eleverna oftast få tag på böcker? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Eleverna eller 

någon i deras 

närhet köper 

böcker till dem 

56 35 44 

Lånar på 

bibliotek 

61 47 53 

Läser de böcker 

som finns i 

hemmet 

31 44 36 

Lånar av 

kompisar 

14 6 7 

Annat 0 0 0 

Bortfall 0 0 0 

 

På denna fråga fick eleverna kryssa i alla de alternativ som stämde in på 

dem. Enligt tabellen är det vanligast att eleverna får tag i böcker av olika 

slag via bibliotek eller att de själva eller någon i deras närhet köper böcker 

till dem. Det är också relativt vanligt att läsa de böcker som redan finns i 

hemmet. Flickorna och pojkarna är ense om att detta är de vanligaste sätten 

att tillskansa sig böcker, men fler flickor än pojkar köper böcker eller lånar 

dem på bibliotek medan pojkarna i större utsträckning än flickorna läser de 

böcker som finns hemma. 
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4.2.2.   Tidningar (fråga 9-13) 

Fråga 7. Hur ofta läser eleverna tidningar av olika slag? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  11 14 3 

Några 

gånger/vecka  

33 22 28 

Några 

gånger/månad  

31 36 33 

Mer sällan  19 17 18 

Aldrig  3 11 7 

Bortfall  0 0 0 

 

64 % av eleverna läser någon typ av tidning minst en gång i månaden 

(serietidningar räknas inte hit eftersom det ligger under skönlitteratur). Här 

finns inga större skillnader mellan flickornas och pojkarnas svar, men 

flickorna tycks läsa tidningar i något större utsträckning än pojkarna. Av de 

som svarat att de aldrig läser tidningar var sex utav de sju procentenheterna 

pojkar. 

 

Fråga 8. Vilken typ av tidningar läser eleverna? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Nyhetstidningar 53 84 69 

Vecko-/ 

månadstidningar 

75 3 42 

Faktatidningar 14 25 19 

Annat 0 6 3 

Bortfall 0 3 0 

 

De som svarat att de i någon utsträckning läser tidningar (93 %, se 

föregående tabell) fick också uppge vilken typ av tidningar de läser. I 

tabellen ser vi att det helt klart är vanligast att läsa nyhetstidningar. Av 
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tabellen kan man lätt luras att tro att eleverna generellt läser vecko-

/månadstidningar relativt ofta, men värt att notera är att 41 av totalt 42 % 

representeras av flickor. Det är däremot fler pojkar än flickor som läser 

nyhetstidningar och faktatidningar. 

Fråga 9. Hur får eleverna oftast tag på tidningarna? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Eleverna eller 

någon i deras 

närhet har en 

prenumeration 

60 44 52 

Eleverna eller 

någon i deras 

närhet köper 

lösnummer 

37 19 29 

Lånar av kompis 3 3 4 

Lånar på 

bibliotek 

17 6 18 

Läser på internet 31 19 25 

Annat 0 9 4 

Bortfall 0 9 4 

 

Även på denna fråga fick de som angett att de läser tidningar i någon 

utsträckning uppge hur de oftast får tag i tidningarna och också denna gång 

fick de kryssa i alla alternativ som stämde in på dem. Det visade sig att det 

var absolut vanligast att eleverna själva eller någon inom familjen 

prenumererar på tidningar, men att det också var relativt vanligt 

förekommande att köpa lösnummer i butik eller att läsa tidningar via 

internet.  

   På denna fråga såg flickornas och pojkarnas svar något olika ut. Fler 

flickor än pojkar prenumererar på tidningar och det är även fler flickor än 

pojkar som köper lösnummer och läser tidningar på nätet.  

4.2.3.   Sammanfattning traditionell läsning 

78 % av eleverna läser skönlitteratur på fritiden minst några gånger i 
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månaden och 43 % av eleverna läser facklitteratur lika ofta. 70 % av 

eleverna brukar läsa böcker de tycker om mer än en gång åtminstone ibland. 

Dock läser nästan dubbelt så många flickor som pojkar ofta om en bok de 

tyckt om och det var nästan uteslutande pojkar som angav att de aldrig gör 

detta.  

   Eleverna får oftast tag i böcker genom att låna på bibliotek, att de eller 

någon i deras närhet köper böcker åt dem, eller helt enkelt genom att läsa de 

böcker som finns hemma. Dock återfanns fler flickor än pojkar bland de två 

första angivna alternativen medan pojkarna var överrepresenterade för det 

tredje. 

   Många av eleverna läser också tidningar. 74 % av eleverna uppger att de 

läser någon slags tidning minst några gånger i månaden. De som läser 

tidningar läser mest nyhetstidningar, totalt sett. Många flickor läser 

dessutom vecko-/månadstidningar. Eleverna får oftast tag på tidningar 

genom någon slags prenumeration, men det är också vanligt att köpa 

lösnummer eller läsa på nätet.  

   Vissa skillnader mellan flickornas och pojkarnas svar har alltså kunnat 

påvisas. Deras vanor vad gäller läsning av böcker är relativt lika och de 

enda tydliga skillnaderna där var i hur ofta de läser om en bok de tycker om 

samt vilket som är det vanligaste sättet att få tag i böcker. Större skillnader 

kunde dock skönjas vad gäller tidningsläsande. Störst var skillnaderna 

gällande vilken typ av tidningar som läses. Både flickorna och pojkarna 

svarade i stor utsträckning att de läser nyhetstidningar, men flickor läser 

även veckotidningar.  

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4.3   Digital läsning 

I denna sektion redovisas resultaten av frågorna kopplade till digital läsning 

(fråga 10-21). Till digital läsning hör all läsning som sker via någon typ av 

skärm, exempelvis datorer, mobiltelefoner och surfplattor. 

 

4.3.1.   Digital läsning  

Fråga 10. Hur ofta använder eleverna internet på fritiden? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  83 58 67 

Några 

gånger/vecka  

11 33 22 

Några 

gånger/månad  

6 3 4 

Mer sällan  0 3 1 

Aldrig  0  0 0 

Bortfall  0  3  1 

 

89 % av eleverna använder internet på fritiden minst några gånger i veckan, 

och 67 % använder internet dagligen. Flickorna verkar använda internet i 

större utsträckning än pojkarna. 83 % av flickorna använder internet varje 

dag medan pojkarnas siffra är 58 %. 
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Fråga 11. Hur får eleverna oftast tillgång till internet på fritiden? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

Hemdator 83 81 82 

Mobiltelefon 86 61 74 

Surfplatta 64 28 43 

Lånar på 

bibliotek 

0 3 1 

Lånar av 

kompis 

3 0 1 

Har inte tillgång 

till internet på 

fritiden 

0 0 0 

Annat 0 0 0 

Bortfall 0 3 1 

 

De vanligaste sätten att få tillgång till internet på fritiden är via en hemdator, 

en mobiltelefon eller en surfplatta. Fler flickor än pojkar har dock uppgett 

att de använder mobiltelefoner eller surfplattor för internetuppkoppling 

Fråga 12. Hur ofta använder eleverna någon typ av sociala medier? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  72 55 64 

Några 

gånger/vecka  

11 22 15 

Några 

gånger/månad  

6 8 7 

Mer sällan  3 11 7 

Aldrig  3 6 4 

Bortfall  0  6 1 

 

79 % av eleverna använder sig av någon form av sociala medier minst några 
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gånger i veckan, och mer än hälften av eleverna är dagliga användare. Något 

fler flickor än pojkar finns bland de dagliga användarna. 

Fråga 13. Hur ofta läser eleverna bloggar? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  28 0 14 

Några 

gånger/vecka  

25 8 17 

Några 

gånger/månad  

8 22 15 

Mer sällan  11 22 17 

Aldrig  28 47 38 

Bortfall  0  0 0 

 

Flickorna läser bloggar betydligt oftare än pojkarna. 53 % av flickorna läser 

bloggar minst några gånger i veckan, medan motsvarande siffra för 

pojkarnas del endast är 8 %. 47 % av pojkarna uppger att de aldrig läser 

bloggar.  

Fråga 14. Hur ofta besöker eleverna olika former av nätforum? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  3 3 3 

Några 

gånger/vecka  

6 6 6 

Några 

gånger/månad  

3 11 7 

Mer sällan  14 19 17 

Aldrig  72 56 64 

Bortfall  0  6 3 

  

Nätforum verkar inte besökas i någon större utsträckning utav varken 



24 

 

flickorna eller pojkarna. Hela 64 % av eleverna uppger att de aldrig besöker 

nätforum. 

Fråga 15. Hur ofta använder eleverna internet i syfte att söka 

information? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  31 11 21 

Några 

gånger/vecka  

33 47 40 

Några 

gånger/månad  

25 28 26 

Mer sällan  8 8 8 

Aldrig  3 3 3 

Bortfall  0  3  3 

 

61 % av eleverna använder internet till att söka information om olika saker 

minst några gånger i veckan. Tittar man veckovis har flickorna och pojkarna 

svarat nästan lika, men något fler flickor än pojkar använder internet i 

informationssökningssyfte dagligen.  

Fråga 16. Hur ofta använder sig eleverna av e-post? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  6 6 6 

Några 

gånger/vecka  

17 17 17 

Några 

gånger/månad  

28 33 31 

Mer sällan  31 19 25 

Aldrig  19 22 21 

Bortfall  0  3  1 

 

Eleverna verkar inte använda sig av e-post i någon större utsträckning. 
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Visserligen har 54 % av eleverna uppgett att de läser eller skickar e-post 

minst några gånger i månaden men det är bara 23 % som gör detta minst 

några gånger i veckan. 46 % har uppgett att de sällan eller aldrig använder 

sin mejl. Flickorna och pojkarna verkar använda mejlen i ungefär lika stor 

utsträckning. 

Fråga 17. Hur ofta chattar eleverna på nätet? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  69 33 50 

Några 

gånger/vecka  

8 28 18 

Några 

gånger/månad  

6 8 7 

Mer sällan  8 17 13 

Aldrig  8 6 7 

Bortfall  0  8 4 

 

Eleverna chattar relativt ofta. 68 % av eleverna har uppgett att de chattar 

minst några gånger i veckan och hela 50 % chattar dagligen. Även i detta 

fall är det flickorna som ägnar sig mest åt denna aktivitet. Mer än dubbelt så 

många flickor som pojkar chattar dagligen 
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Fråga 18. Hur ofta sms:ar eleverna? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  78 47 63 

Några 

gånger/vecka  

8 39 24 

Några 

gånger/månad  

6 14 10 

Mer sällan 6 0 3 

Aldrig  3 0 1 

Bortfall  0  0  0 

 

Enligt undersökningen säger sig 87 % av eleverna skicka/ta emot SMS 

minst flera gånger i veckan, och hela 63 % har angett att de ägnar sig åt 

detta dagligen. Dock återfinns betydligt fler flickor än pojkar bland de 

dagliga sms:arna. 78 % av flickorna säger sig skicka/ta emot SMS dagligen, 

jämfört med pojkarnas 47 %. 

Fråga 19. Hur många sms per dag skickas/tas emot av de elever som 

sms:ar dagligen? 

Alternativ Flickor Pojkar Totalt 

1-5 27 29 27 

6-10 15 29 20 

11-15 8 6 7 

Fler än 15 58 24 42 

Bortfall 0 12 4 

 

De elever som fyllt i alternativet ”varje dag” ombads specificera ungefär hur 

många SMS de skickar/tar emot per dag, och det vanligaste var att skicka/ta 

emot minst 15 SMS per dag. Eftersom betydligt fler flickor än pojkar fick 

svara på den här frågan går det inte att dra några slutsatser kring huruvida 

resultaten skiljer sig åt mellan flickorna och pojkarna. 
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Fråga 20. Hur ofta tittar eleverna på tv/film med text? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  28 33 31 

Några 

gånger/vecka  

47 53 47 

Några 

gånger/månad  

14 8 11 

Mer sällan  8 3 6 

Aldrig  3 0 1 

Bortfall  0  3  1 

 

78 % av eleverna tittar på TV-program eller filmer med text minst några 

gånger i veckan och 31 % svarade att de gör detta dagligen. På denna fråga 

finns inga tydliga skillnader mellan flickornas och pojkarnas svar. 

Fråga 21. Hur ofta spelar eleverna tv-/datorspel där de behöver läsa 

text? 

Alternativ  Flickor  Pojkar  Totalt  

Varje dag  0 28 14 

Några 

gånger/vecka  

19 36 28 

Några 

gånger/månad  

22 17 19 

Mer sällan  36 17 26 

Aldrig  22 3 13 

Bortfall  0  0 0 

 

42 % av eleverna spelar TV- och/eller datorspel där de behöver läsa 

(exempelvis instruktioner) minst några gånger i veckan.  Här ser vi dock för 

första gången (kanske inte helt oväntat) en överrepresentation för pojkarna 

bland de mest frekventa spelarna. 64 % av pojkarna och bara 19 % av 
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flickorna har angett att de spelar sådana spel minst några gånger i veckan 

och enbart pojkar (28 %) har svarat att de spelar dagligen. 

4.3.2.    Sammanfattning digital läsning 

67 % av eleverna i årskurs 5 och 6 använder internet dagligen och 89 % 

använder internet minst några gånger i veckan. Flickorna använder internet i 

något större utsträckning än pojkar. Vanligaste sätten att få tillgång till 

internet är via en hemdator eller mobiltelefon, men även via surfplatta. Fler 

flickor än pojkar surfar på mobiltelefoner och surfplattor.  

   79 % elever i årskurs 5 och 6 använder sig av sociala medier minst några 

gånger i veckan. Flickorna använder sociala medier i större utsträckning än 

pojkarna. Bloggar läses i viss utsträckning, dock främst av flickorna. 

Däremot besöker varken flickorna eller pojkarna nätforum särskilt ofta, utan 

81 % säger sig sällan eller aldrig besöka forum på nätet. Internet används 

dock relativt ofta till informationssökning av både flickor och pojkar, men 

varken flickorna eller pojkarna verkar använda mejl i någon större 

utsträckning. Däremot chattar eleverna ofta. 68 % av eleverna chattar flera 

gånger i veckan men mer än dubbelt så många flickor som pojkar chattar 

dagligen. 87 % av eleverna uppger att de skickar/tar emot SMS minst flera 

gånger i veckan och 63 % skickar/tar emot SMS dagligen. Betydligt fler 

flickor än pojkar skickar/tar emot SMS dagligen och det är inte ovanligt att 

det skickas/tas emot mer än 15 SMS per dag. 

   78 % av eleverna tittar på TV-program och/eller filmer med text flera 

gånger i veckan, och 42 %, främst pojkar, uppger att de spelar TV- och/eller 

datorspel med text lika ofta. Pojkar spelar sådana spel i mer än dubbelt så 

stor utsträckning som flickor.  
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5.   Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuterar jag de resultat som framkommit och avsnittet 

avslutas med vilken slutsats som kan dras utifrån resultatet av studien. 

5.1   Diskussion 

Av denna undersökning har framkommit att elever i årskurs 5 och 6 ägnar 

sig åt en mängd olika läsaktiviteter på fritiden. De har generellt sett både en 

god inställning till läsning och en god tilltro till sin egen läsförmåga. Nästan 

alla elever läser någon form av skönlitteratur på fritiden. 79 % av eleverna 

läser skönlitteratur minst några gånger i månaden och under samma period 

läser 51 % av eleverna facklitteratur. 70 % av eleverna läser ofta eller ibland 

böcker som de tycker om fler än en gång. Dock är flickorna mer benägna än 

pojkarna att göra detta.  

   De vanligaste sätten att få tag på böcker är genom att låna på bibliotek, att 

eleven själv eller någon i dess närhet köper böcker åt dem eller att eleverna 

läser böcker som redan finns i hemmet. Fler flickor än pojkar har angett att 

de lånar böcker på bibliotek eller köper dem, och förhållandet är det 

omvända vad gäller att läsa de böcker som finns hemmavid.  

   74 % av eleverna läser tidningar av olika slag minst flera gånger i 

månaden och 41 % läser tidningar minst flera gånger i veckan. Nästan 

enbart pojkar har svarat att de aldrig läser tidningar. 69 % av eleverna läser 

nyhetstidningar. Pojkar läser dock mer nyhetstidningar än flickor och det är 

uteslutande flickor som läser veckotidningar. Det vanligaste sättet att få 

tillgång till tidningar är via någon form av prenumeration, följt av att köpa 

lösnummer i butik eller att läsa via internet. Fler flickor än pojkar har angett 

att de prenumererar på en tidning och/eller köper lösnummer i butik.  

      Undersökningen visar också att eleverna ofta ägnar sig åt digitala 

läsaktiviteter av olika slag. 67 % av eleverna använder internet dagligen och 

hela 89 % använder internet minst flera gånger i veckan. Flickorna använder 

internet i större utsträckning än pojkarna. De vanligaste sätten att få tillgång 

till internet på fritiden är via en hemdator, en mobiltelefon eller en 

surfplatta. Fler flickor än pojkar har uppgett att de använder sig av 

mobiltelefoner och/eller surfplattor för internetåtkomst.  

   75 % av eleverna ägnar sig åt sociala medier minst flera gånger i veckan 

men det är något fler flickor än pojkar som använder sociala medier 
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dagligen. Läsning av bloggar samt besök på nätforum verkar inte vara 

särskilt populärt bland dessa elever. 55 % av eleverna angav att de sällan 

eller aldrig läser bloggar och av de som läser bloggar är dessa främst flickor. 

Hela 81 % av eleverna uppgav att de sällan eller aldrig besöker nätforum. 

Internet används dock relativt ofta för att söka information. Enligt 

undersökningen använder 61 % av eleverna internet i 

informationssökningssyfte minst flera gånger i veckan. E-post verkar dock 

inte vara något som eleverna använder i särskilt stor utsträckning, även om 

23 % av eleverna uppgett att de använder e-post minst flera gånger i veckan. 

Däremot visar undersökningen att eleverna chattar i relativt stor 

utsträckning. 74 % av eleverna chattar minst flera gånger i veckan och 

hälften av eleverna chattar dagligen. Av de dagliga chattarna är flickorna i 

klar majoritet. Det är även de som ägnar sig mest åt att skicka/ta emot SMS. 

87 % av eleverna skickar/tar emot SMS minst flera gånger i veckan och  

63 % skickar/tar emot SMS dagligen. Det är dock betydligt fler flickor än 

pojkar som gör detta dagligen.  

   78 % av elever tittar på TV och/eller film med text minst några gånger i 

veckan. Både pojkar och flickor spelar också TV- och/eller datorspel där de 

möter någon form av text. Dock är det betydligt fler pojkar än flickor som 

ägnar sig åt detta.  

   Avslutningsvis kan konstateras att både pojkar och flickor ägnar sig åt 

både traditionell och digital läsning i relativt stor utsträckning. Däremot 

ägnar de sig mer åt digital läsning än åt traditionell. Inom den traditionella 

läsningen visade det sig att en av de största skillnaderna mellan flickornas 

och pojkarnas läsvanor låg i hur pass benägna de är att läsa böcker de tycker 

om mer än en gång och i detta fall var det till störst del flickor som gärna 

läser om böcker. En annan skillnad kunde skönjas gällande 

anförskaffningssätt av böcker och tidningar. För flickornas del var det 

vanligast att låna böcker på bibliotek eller att köpa dem, medan pojkarna 

främst läste de böcker som finns hemmavid. Flickorna prenumererar i större 

utsträckning än pojkarna på tidningar och de köper också fler lösnummer i 

butik. Även om både flickor och pojkar i stor utsträckning läser 

nyhetstidningar så läser flickor också veckotidningar, vilket pojkarna inte 

alls gör. Vad det gäller den digitala läsningen visar undersökningen att 

flickor tenderar att ägna sig åt digital läsning i större utsträckning än 
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pojkarna. Bland annat är det främst flickor som angett att de dagligen 

chattar, sms:ar och/eller ägnar sig åt sociala medier. Det är dessutom flest 

flickor som uppgett att de använder mobiltelefoner och/eller surfplattor för 

internetåtkomst. Det enda område där pojkarna dominerar inom den digitala 

läsningen är inom spelandet av TV- och/eller datorspel. I övrigt kan 

konstateras att det är många frågor som pojkar och flickor svarat snarlikt på, 

och att det således är inom vissa avgränsande områden som det finns några 

egentliga skillnader mellan flickor och pojkars läsvanor. 

5.2   Slutsats 

Att elever i årskurs 5 och 6 ägnar sig åt en mängd olika läsaktiviteter står 

alltså klart och resultaten från denna undersökning ligger i linje med PISA:s 

resultat som alltså pekar på att eleverna allt mer ägnar sig åt digitala 

läsaktiviteter. Dock framkommer det i denna undersökning också att många 

elever fortfarande ägnar sig åt traditionell läsning. För oss som verkar i 

skolans värld betyder detta att vi måste ta oss an den digitala världen, 

elevernas verklighet och vardag, i större utsträckning än förr. Om vi ska 

kunna utmana och motivera våra elever måste vi utgå från elevernas egna 

referensramar, så att vi kan ta vara på deras egna erfarenheter och 

kunskaper. Enligt Skolinspektionen (se avsnitt 2.1.2.) är detta något som 

inte görs i tillräckligt stor utsträckning i nuläget. Fördelningen av digitala 

resurser ser olika ut runtom i landet, och om tillgången till digitalt material 

kan ha avgörande betydelse för elevernas läsutveckling innebär detta att den 

svenska skolan inte ger alla elever samma chanser att lyckas. 

   Vi måste dock fortsätta att vägleda eleverna när det gäller den traditionella 

läsningen. Att eleverna är vana digitala läsare betyder inte per automatik att 

eleverna klarar av traditionell läsning på ett adekvat sätt och även om det i 

studien framkommit att många elever läser både skönlitteratur och 

facklitteratur på fritiden betyder det inte att de är goda läsare med god 

läsförståelse. Som bland annat PISA pekar på så tycks det vara så att 

traditionell och digital läsning kräver olika typer av läsförmågor. 

Traditionell läsning representeras ofta av längre texter, såsom romaner, 

noveller och faktatexter, medan den digitala representeras av kortare texter 

som heller inte nödvändigtvis måste läsas linjärt. Dagens elever är mer vana 

vid digital läsning än läsning av tryckt material, och skolan behöver ta 
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hänsyn till detta. Men det är också viktigt att skolan ger eleverna 

möjligheter att utmanas och utvecklas inom den traditionella läsningen 

eftersom den också är viktig för elevernas fortsatta lärande. De elever som 

mest håller sig till digital läsning, och således kortare texter, behöver 

troligtvis utmanas med längre, mer krävande texter. 

   Slutsatsen blir därmed att eleverna ägnar sig åt både traditionell och 

digital läsning men att tonvikten ligger på den senare. Det finns heller inga 

större skillnader mellan flickors och pojkars läsvanor, även om flickor tycks 

ägna sig åt läsaktiviteter i något större utsträckning än pojkarna. Det är 

viktigt att lärare och pedagoger är medvetna om vilka textvärldar eleverna 

rör sig inom för att på så sätt utnyttja elevernas förkunskaper och så att 

skolan därmed kan hjälpa till att överbrygga eventuella luckor i elevernas 

förståelse. De måste använda kunskapen om elevernas läsvanor för att 

kunna motivera eleverna och dra nytta av deras kunskaper, men också 

använda informationen så att eleverna får träna och utvecklas i de moment 

de inte är lika vana vid.  
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Bilaga 1 

Enkät 

Klass:_______________ Flicka [ ] Pojke [ ] 

 

1. Tycker du om att läsa? 

Ja, ofta [ ]  

Ibland [ ]  

Sällan [ ]  

Nej, aldrig [ ]  

2. Hur pass duktig tycker du att du är på att läsa? 

Mycket bra [ ]  

Ganska bra [ ]  

Inte så bra [ ] 

Inte bra alls [ ] 

 

3. Skönlitteratur är exempelvis böckerna om Harry Potter och Sune samt noveller, 

sagor, serietidningar etc. Man kan säga att det är påhittade historier. 

Hur ofta läser du skönlitteratur på fritiden?  

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ]  

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ]  

 

4. Om man säger att skönlitteratur handlar om påhittade historier så handlar 

facklitteratur om verkliga saker som INTE är påhittade. Exempel på facklitteratur 

kan vara faktaböcker om djur, historia eller liknande. 

Hur ofta läser du facklitteratur på fritiden? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ]  

Mer sällan [ ]  
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Aldrig [ ]  

5. Om du tycker mycket om en bok, brukar du då läsa den mer än en gång?  

Ja, ofta [ ]  

Ibland [ ]  

Sällan [ ]  

Nej, aldrig [ ] 

  

6. Hur får du oftast tag i böcker? (Flera alternativ tillåtna) 

Jag eller någon i min närhet köper böckerna [ ]  

Jag lånar på biblioteket [ ]  

Jag läser de böcker som finns hemma [ ]  

Jag lånar av kompisar [ ]  

Annat [ ]___________________________________________________________ 

 

7. Hur ofta läser du tidningar (ej serietidningar) på fritiden? (Ex. Aftonbladet, 

Frida, Nerikes Allehanda etc.) 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ]  

Mer sällan [ ] 

Aldrig [ ]  

 

8. Om du läser tidningar på fritiden (ej serietidningar), vilken typ av tidningar 

läser du då? (Flera alternativ tillåtna) 

Nyhetstidningar (ex. Nerikes Allehanda, Aftonbladet, Expressen) [ ]  

Veckotidningar/månadstidningar (ex. Julia, Kamratposten) [ ]  

Faktatidningar (ex. om sport, bilar, hästar, hundar) [ ]  

Annat [ ]___________________________________________________________ 
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9. Om du läser tidningar (ej serietidningar) på fritiden, hur får du då oftast tag 

på dem? (Flera alternativ tillåtna) 

Jag eller någon annan i min familj prenumererar på en eller flera tidningar [ ]  

Jag köper lösnummer i butik [ ]  

Jag lånar av en kompis [ ]  

Jag lånar på biblioteket [ ]  

Jag läser på nätet [ ]  

Annat [ ]___________________________________________________________ 

 

10. Hur ofta använder du internet på fritiden? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 

 

11. Hur får du tillgång till internet på fritiden? (Flera alternativ tillåtna) 

Vi har en eller flera datorer hemma [ ]  

Jag har internet i mobiltelefonen [ ]  

Jag eller någon i min familj har en surfplatta [ ] 

Jag lånar en dator på biblioteket [ ]  

Jag lånar dator av en kompis [ ]  

Jag har INTE tillgång till internet på fritiden [ ] 

Annat [ ]____________________________________________________________ 

 

12. Hur ofta använder du dig av sociala medier eller besöker 

webbcommunitites? (ex. Facebook, Instagram, Twitter, Lunarstorm etc.) 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 
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13. Hur ofta läser du bloggar? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 

 

14. Hur ofta besöker du olika forum, ex. Flashback? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 

 

15. Hur ofta använder du internet för att hitta information om olika saker? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 

 

16. Hur ofta läser/skickar du mejl? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 
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17. Hur ofta chattar du på nätet? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 

 

18. Hur ofta skickar/får du SMS? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 

 

19. Om du svarat varje dag, ungefär hur många SMS skickar/tar du emot per 

dag? 

1-5 [ ]  

6-10 [ ]  

11-15 [ ]  

Fler än 15 [ ] 

 

20. Hur ofta tittar du på TV-program/filmer med text? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ] 

 

21. Hur ofta spelar du TV-/datorspel där du behöver läsa instruktioner m.m.? 

Varje dag [ ]  

Några gånger i veckan [ ]  

Några gånger i månaden [ ] 

Mer sällan [ ]  

Aldrig [ ]



 

 


