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Förord 
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turen att få dig som handledare skulle vi nog fortfarande vara kvar på ruta ett. Dina tankar, 

åsikter, förslag och uppmuntrande ord gjorde vår resa lärorik, intressant och rolig. Vår 

vetenskapliga handledare Kristina Persson bör även hon får ett tack, det var du som hjälpte 

oss att ta de sista stegen till ett färdigt arbete. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer 

och vänner för all hjälp och stöd vi fått under resans gång. Tack vare er alla så lyckades vi till 

slut! 
 

 

Anna-Karin, Jenny och Sofia 

2007-01-24

 



Abstrakt 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka elevers attityder till läsning samt att titta på 

skillnader och/eller likheter i attityd i förhållande till ålder och kön. Vår studie byggde på en 

kvantitativ undersökning och resultatet baserades på en enkätundersökning som genomfördes 

i två skolor i en kommun i Norrlands inland under hösten 2006. Från varje skola valdes en 

klass i skolår 6 och en klass i skolår 8 ut. Resultatet visade på att det fanns en viss skillnad i 

attityd mellan pojkar och flickor samt mellan skolår 6 och skolår 8 eftersom pojkar i skolår 8 

hade en något mer negativ attityd till läsning än de övriga urvalsgrupperna.  
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Inledning 

Under en av våra VFU-perioder fick vi ta del av en lokal undersökning angående elevers 

läsförståelse, och statistiken stämde till eftertanke. Under en femårsperiod hade läsförståelsen 

bland elever i gymnasieskolans år 1 kraftigt försämrats, och detta var något som vi blivande 

pedagoger tog fasta på. Vi funderade och resonerade kring orsakerna till varför det har blivit 

på detta sätt, och vilka konsekvenser detta kan få, både för elever och för lärare. Kan attityden 

till läsning vara en av orsakerna? Har eleverna tillgång till böcker? Läser föräldrarna mycket 

för sina barn?  

 

Skönlitteratur bidrar till att barn får vidga sin fantasi, lära känna sig själva och andra, uppleva 

känslor och de får en insikt i andra människors livsöden och kulturer. Skönlitteraturen bidrar 

också till ett rikt och varierat språk som ger en djupare insikt i elevernas utveckling mot 

kunskap. Vår önskan är att alla elever skall få komma i kontakt med böckernas underbara 

värld på ett lustfyllt sätt. Vi hoppas också att böckerna skall ge eleverna en förståelse för hur 

givande litteraturläsning kan vara och få elever att se de möjligheter som böcker ger. Det är av 

största vikt att alla vuxna införlivar elever i litteraturläsning genom högläsning, boksamtal och 

genom att vara goda förebilder. 
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Syfte och frågeställning 

Vi har valt att undersöka elever i skolår 6 och skolår 8 och deras attityd till läsning, samt att 

jämföra skillnader och likheter i attityd i förhållande till ålder och kön. 

 
Bakgrund 

Från nytta till nöje 

I boken, I barnbokens värld (2002), menar Ingrid Nettervik att nöjesläsning i dagens samhälle 

är helt acceptabelt, barn använder läsningen som tidsfördriv och nöje. I äldre tider var detta 

orimligt eftersom barnens texter skulle handla om nyttiga saker som uppfostran, hur man 

skulle bete sig i dåtidens samhälle och efter kyrkans normer. Under medeltiden skrevs 

bibliska berättelser för barn som gav mönster att följa i det kristna livet samt levnadsideal och 

mål att sträva efter. Även så kallade etikettsböcker skrevs för människor så att de skulle veta 

hur man skulle uppföra sig i olika sammanhang. Man skulle forma dåtidens barn till goda 

religiösa samhällsmedborgare (s. 15f). 

 

Enligt Nettervik var Johann Amos Comenius (f. 1592), en förgrundsgestalt för modern 

pedagogik. Han ansåg att barn från alla samhällsklasser skulle gå i skola och att det skulle 

vara roligt. Han gav också ut illustrerade läroböcker och dessa trycktes upp i flera svenska 

upplagor. John Locke (f. 1632) ansåg att ett lämpligt tillvägagångssätt för inlärning var genom 

fablerna. Fablerna handlar oftast om djur som har mänskliga egenskaper som talets gåva. 

Fablerna var användbara för barn eftersom de mynnade ut i en sensmoral, en nyttig visdom. 

Genom sensmoralen lärde sig barnen att arbeta flitigt och att det lönar sig att vara hjälpsam. 

John Locke introducerade lekpedagogiken där han menade att kunskaper bäst togs till vara 

genom lek och förströelse. Vissa menade, däribland Jean-Jacques Rousseau (f. 1712), att 

fablerna inte var lämpliga för barn. Rousseau ansåg att fablerna kunde undervisa vuxna: 

barnen däremot skulle få den nakna sanningen, verkligheten (s. 17ff).  

 

Nettervik skriver att vanligt folk under 1700-talet fick sin kunskapsinhämtning i form av 

lättsamma och roande medier, till exempel underhållande tidskrifter. Dåtidens pedagoger 

insåg att underhållande romaner var lämpliga för barn. De två stora romanerna och 

upplysningstidens mest kända verk var Robinson Crusoe och Gullivers resor. Dessa 

förmedlade nyttig kunskap och tilltalade barns fantasi, enligt pedagogerna. Utgivningen av 
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böcker skrivna speciellt för barn började ta fart under upplysningen. Visst skulle boken kittla 

barnets fantasi, men den skulle också ge nyttig kunskap, i  upplysningstidens anda (s. 20). 

 

Den svenska läsningen i ett historiskt perspektiv 

Helen Amborn och Jan Hansson tar bland annat upp svenska barns läsning genom tiderna i sin 

bok Läsglädje i skolan (2002). Före 1842 hade kyrkan haft det totala inflytandet på läsning 

och undervisning. Husförhöret var ett slags mått på läskunnighet och de som inte kunde läsa 

fick inte konfirmera sig och heller inte tillåtelse att gifta sig. 1868 började Läsebok för 

Folkskolan spridas. Läsebokens syfte var uppfostran; barnen skulle lära sig att vara flitiga, 

dygdiga, skötsamma, ha respekt för vuxna och göra nytta. Det här var den stora anledningen 

till att barnen borde läsa. Normalplan för undervisning i folkskolor och småskolor var den 

första läroplanen och den kom först 1878. Den första och de två efterföljande läroplanerna, 

som kom 1889 och 1900, hade till syfte att eleverna skulle kunna läsa utantill, praktisera 

högläsning samt att uppfostra eleverna till goda samhällsmedborgare i ett samhälle i 

förändring, från ett feodalt samhälle till ett industrialiserat samhälle. Medelklassens inflytande 

ökade i samband med detta. 1919 kom undervisningsplanen och med det hårdare direktiv 

beträffande vad eleverna skulle läsa. Skolan prioriterade texter som handlade om elevernas 

hembygd, naturen och människorna där, samt historia (s. 10 f).  

 

I 1955 års undervisningsplan fokuserade man för första gången på skönlitteraturen och att den 

skulle ”säga något” till eleverna och ge dem ökad läslust. Här föddes förmodligen den fria 

läsningen som blev ett naturligt arbetssätt för eleverna skriver Amborn och Hansson i sin bok 

Läsglädje i skolan. Dock handlade valet om litteraturen fortfarande om värderingar. Amborn 

och Hansson menar att ämnet svenska i läroplan för grundskolan Lgr 69 användes som 

”sophög och hjälpgumma”: här hamnade allt som inte rymdes in i de andra ämnena och 

svenskan skulle även hjälpa till i de andra ämnena. Ämnet svenska hamnade i en kris. Många 

undersökningar gjordes om skönlitteratur och dess roll i skolan, och resultaten var inte 

positiva. Antingen läste eleverna ingenting eller så var de mycket negativa till läsning. I och 

med läroplan för grundskolan Lgr 80, fick skönlitteraturen en större betydelse i kursplanen, 

och i 1988 års kursplan blev skönlitteraturen ett huvudmoment som skulle dominera 

undervisningen i ämnet svenska. I läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 står det 

att läskunnighet är ett villkor för att kunna leva och verka i samhället. Genom skönlitteraturen 

får läsaren möjlighet att utveckla sin fantasi och lust att lära, samt en inblick i kulturens 

mångfald (s. 11ff).  
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Enligt Wingård och Wingård i boken Lässtimulans i skolans vardag (1994) håller boken i 

mångt och mycket på att konkurreras ut av tv, video och dataspel. För många elever är det 

mycket lättare att ta till sig elektronisk media istället för att behöva kämpa sig igenom en bok. 

Trots att tv och film blir allt mer populärt har barnen i Sverige en fördel eftersom 

programmen och filmerna är textade och inte dubbade, och på det sättet får barnen en chans 

till lästräning i tv-soffan eller i biosalongen. Tack vare textningen får de dessutom höra ett 

främmande språk (s. 8f). 

 

Högläsning 

Kursplanen i svenska säger att vid slutet av skolår 6 skall varje elev kunna läsa en text högt 

inför klassen. Litteraturpedagogen Ekström och bibliotekarien Isaksson säger i sin bok 

Bildglädje och läslust (2003) att högläsning inte bara är njutningsfullt och fantasieggande 

utan att det också finns ett pedagogiskt perspektiv. Om inte barnet får ta del av högläsning och 

den språkstimulans det ger, kan detta påverka barnets språkinlärning. Riskerna finns att barnet 

kommer efter både när det gäller läsning och inlärning i skolan. Det är av stor vikt att även 

föräldrarna tar sitt ansvar och läser högt för sina barn eller låter de redan läskunniga barnen 

läsa högt för dem. Därför är det av största vikt att samarbetet mellan skola och hem fungerar. 

Med det menar Ekström och Isaksson att högläsning är livsviktigt för barnet, där fantasin får 

fritt spelrum och barnet kan njuta, lyssna och gå in i berättelsen (s. 38f). Även läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet Lpo 94 visar på vikten av kommunikationen mellan hem och skola 

”läraren skall samarbeta med hemmen i elevens fostran och därvid klargöra skolans normer 

och regler som en grund för arbete och för samarbete” (s. 11). 

 

Ekström och Isaksson tar i sin bok upp att de flesta föräldrar läser för sina barn vid 

sänggåendet och detta kan skapa oro eftersom lyssnandet är en krävande aktivitet. Barnen 

som lyssnar blir ofta intresserade av handlingen och många tankar väcks och många frågor 

ställs. Detta kan motverka insomningssyftet och gör att barnen istället blir pigga (s. 40). De 

säger också att många föräldrar slutar att läsa för sina barn när barnen har kommit upp i 

åldrarna och blivit läskunniga. Detta menar författarna är mycket tragiskt eftersom barnen har 

behov av att få diskutera vad som hände i boken. Den starka gemenskapen med en vuxen är 

viktig för barnet, för att tillgodogöra sig ordförrådet, språkförståelsen, människokunskapen, 

intresset för andra tider och länder (s. 46). Molloy skriver i Reflekterande läsning och 

skrivning (1996) att högläsning ofta är en bra metod med elever som har läsovana, då lärarens 
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röst hjälper de lässvaga eleverna genom texten (s. 82). I boken Perspektiv på svenska del II 

(1996) skriver Brodow att högläsning är populärt bland elever, om läraren är en tämligen 

duktig uppläsare. Däremot kan det vara svårare att motivera eleverna att själva läsa högt inför 

andra. Man måste betona vikten av sagoläsning och vad den bidrar till, till exempel utveckling 

av tanken, fantasin och språkförmågan (s. 32f).  

 

Två sätt att läsa skönlitteratur 

Skardhamar menar i sin bok Litteraturundervisning i grundskolan (1994) att det finns två sätt 

att läsa skönlitteratur, och dessa sätt är bokslukning och njutningsläsning. En läsare som vill 

få reda på slutet så fort som möjligt läser fort, där detaljerna inte är det viktiga och resultatet 

blir att läsaren endast kommer ihåg vissa fragment. Böckerna slukas ivrigt och förtjust, och 

sedan är de slut. I grundskolan är mängdläsning vanligast. Den ger horisontutvidgning, glädje, 

lästräning och dessutom en information vad det finns för litteratur. När eleverna har läst en 

bok i klassrummet får de skriva upp vad de har läst och vad de tyckte om boken. Det kan ge 

inspiration till ytterligare läsning, och eleverna kan tävla i hur många böcker de har läst. 

Njutningsläsning är det andra sättet att läsa skönlitteratur på. Läsning som går långsamt och 

eftertänksamt förmedlar signaler i texten under resan och för en dialog med läsaren. 

Läsningen blir ofta ett njutningsmedel när man läser om en bok igen. Eftersom man vet hur 

den slutar behöver man inte skynda sig att läsa utan kan glädja sig åt detaljerna (s. 11). 

Glädjen över att veta hur det går i boken och lyssna till detaljerna är något som barn brukar  

uppskatta när någon läser högt för dem. De vill ofta höra samma bok, om och om igen och vet 

vad som kommer att hända, och de blir glada åt igenkännandet i de olika scenerna (s. 12). 

 

Samtal kring böcker 

För de läsare som finner glädje i böcker är samtal med reflektion och tänkande en viktig del. 

Chambers skriver i sin bok, Böcker inom oss (1998), att han tror att läsandet som helhet är en 

mer värdefull sysselsättning än prat för pratets egen skull. Däremot tror han att samtal består 

av en fundamental del av vårt liv, eftersom många av oss ofta inte vet vad vi tänker förrän vi 

hör oss själva säga det. Detta gäller i de fall där vi kan konversera ordentligt, och inte bara 

pratar smörja och babblar på utan att det leder någonvart. En mycket värdefull aktivitet är att 

samtala om böcker. Den bästa övningen man kan få för att kunna föra givande samtal om 

annat, är att föra bra samtal om böcker. På detta sätt blir barnen hjälpta att kunna uttrycka sig 

om annat i livet, när de tillsammans med vuxna samtalar kring det lästa (s. 10). Tillsammans 
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med människor som redan vet hur man gör lär man sig samtala bra (s. 11). De barn som har 

läst en bok eller lyssnat på högläsning och därefter har fått vardagsprata med varandra om vad 

de läser, är väl förberedda att samtala kring det de har läst (s. 12). Om ett barn väljer en bok 

av en produktiv författare som har skrivit många bra tonårsböcker kan detta leda till att barnet 

väljer samma författare igen. Barnet fortsätter att läsa samma sorts böcker och läraren tror sig 

ha lyckats med detta barn. Chambers anser att detta inte är helt tillfredsställande.  

Den som tror att jorden är platt avsäger sig varje möjlighet att utforska världen bortom det 

välkändas gränser, av rädsla för de förskräckliga faror som ligger och lurar där deras värld tar slut. 

En av dessa faror heter tråkigt. En annan heter svårt. En tredje är rädslan för att inte orka. (Kanske 

resan över till andra sidan – om det överhuvudtaget finns en andra sida! – aldrig tar slut.) Det finns 

många andra rädslor som är väl kända för alla stödjande vuxna (dvs alla de vuxna – lärare, 

bibliotekarier, föräldrar, författare, förläggare och andra – som gör det möjligt för barnen att bli 

litterära läsare) (s.14f). 

Hur utvecklas en motiverad och intresserad läsare?  

Björk och Liberg skriver i sin bok Vägar in i skriftspråket (1996) att huvudmålet för elevernas 

läsundervisning i grundskolan är att utbilda intresserade och motiverade läsare som vågar och 

vill läsa för en mängd olika syften. Eleverna måste också ges tillfälle att lära sig så många 

lästekniker som möjligt. På ett flexibelt sätt får eleverna lära sig tekniker som de så 

småningom kan samordna till egna personliga arbetssätt. Vilken teknik som är den bästa och 

mest effektiva när man lär sig att läsa har debatterats under många år. Författarna vill visa 

några metoder som barn använder sig av när de börjar läsa. En av metoderna är att de allra 

första stegen i läsinlärningen tar barnen inom ramen för läsupplevelser tillsammans med andra 

och att utvecklingen fortsätter genom att barnen successivt lär in fler och fler sätt att läsa (s. 

10f). Enligt Stensmo i boken Pedagogisk filosofi (1994) använder sig Piaget av orden 

assimilation och ackomodation. Med assimilation menar Piaget att barn i en ny situation 

handlar på samma sätt som i tidigare situationer, att barnet lär sig mer av samma sak. 

Ackomodation är enligt Piaget att barnet i en ny situation handlar på ett nytt sätt i förhållande 

till tidigare situationer, barnet lär sig något nytt (s. 129). Fortsättningsvis menar Björk och 

Liberg i boken Vägar in i skriftspråket (1996) att den vuxnes hjälp och stöd är mycket 

betydelsefull i sammanhanget och att utvecklandet av förmågan att tala, skriva, lyssna och 

läsa hela tiden sker i samspel (s. 11). 

 

Enligt Björk och Liberg kan de barn som inte har föräldrar som läser för dem få en chockartad 

upplevelse om de kastas huvudstupa in i läsundervisningen. Det kan få förödande 
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konsekvenser för framtiden och orsaka lässvårigheter. Eleverna måste erbjudas olika 

arbetssätt och uttrycksformer för att deras varierande behov och skilda förutsättningar ska 

tillgodoses eftersom alla barn inte lär sig att läsa på samma sätt. Genom att anknyta barnens 

läsupplevelser till deras egna tankar och erfarenheter kan läraren ägna sig mycket åt 

högläsning. Om det man läser är av god litterär kvalitet kan alla ta till sig upplevelserna på sin 

egen nivå och tillgodogöra sig innehållet på ett meningsfullt sätt. Redan från första dagen i 

skolan skall texterna vara engagerande eftersom de skall bilda en utgångspunkt för elevernas 

fortsatta utforskande av skriftspråket. Björk och Liberg skriver fortsättningsvis att deras 

grundtanke är att eleverna skall få lära sig att läsa tillsammans med andra, både barn och 

vuxna. Eleven skall ges möjligheter att på både egna och andras villkor få växa, där den 

sociala samvaron med andra och i mötet med dem som kan mer spelar en viktig roll (s. 12f). 

Enligt Imsen i boken Elevens värld (2000) grundar sig Vygotskijs teorier på det sociala 

samspelet som grunden för inlärning och utveckling. Vygotskijs stora intresse var samspelet 

mellan inlärningen och utvecklingen, och hur man bäst kan planera för elevernas kunskaper. 

Han ville också att eleverna ska få utmaningar som ligger över deras egen nivå, men 

fortfarande inom deras kontroll (s. 191). Vygotskij menar att allt ansvar inte ligger på barnet 

utan samhället måste ge barnet förutsättningar och redskap för att kunna göra framsteg och 

vidga sitt tänkande. Barnet kan genom samspel och vägledning med någon som besitter större 

kunskaper utvecklas och kunna frigöra sig och därmed bli en självständig individ (s. 196). 

 

Björk och Liberg skriver i sin bok Vägar in i skriftspråket (1996) att barnen får en god 

förståelse av texten genom den gemensamma högläsningen och samtalet kring texten. Om 

texten högläses många gånger får den en röst som barnen kan kopiera. Detta leder till att 

många barn vill prova på att göra på samma sätt och sätter sig ned och låtsasläser. Barn är ofta 

mycket duktiga och kan komma ihåg texter utantill. Det är här grunden till barnens 

självförtroende till läsning läggs och genom detta utvecklar barnen en större självkänsla att 

våga och vilja läsa (s. 23f). Amborn och Hansson redovisar i Läsglädje i skolan (2002) minst 

fem skäl varför barn bör läsa. De menar att ett skäl till att läsa är att det inte går att överskatta 

läsningens betydelse för språkutvecklingen och författarna anser att barn ska läsa innan de kan 

läsa. Språkforskare runt om i världen menar att hälften av en människas ordförråd skapas före 

sju års ålder. För språkutvecklingens skull bör barn läsa innan de kan läsa. Läsaren måste 

våga lita på sin förmåga att förstå textens och litteraturens narrativa regler för att läslusten ska 

kunna släppas fri.  Läsaren måste lita på författaren och förstå att handlingen tids nog kommer 

att förklaras och begrepp redas ut. Nästa punkt som författarna tar upp är att läsningen också 
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ger förståelse för olika slags sunt förnuft, olika regler och vad som är rätt och fel. En förmåga 

som kan övas upp är förmågan att skapa inre bilder. En huvudperson eller miljön blir till 

bilder som läsaren ser framför sig. Av dessa bilder skapar läsaren en film i huvudet och denna 

kan ge erfarenheter och upplevelser som förklarar livet. Ju vanare läsare man är, desto lättare 

är det att skapa den inre filmen, samt att bygga på dess handling och innehåll. Den tredje 

anledningen är enligt Amborn och Hansson att litteraturen hjälper barnen att förstå omvärlden 

och människorna i den, tack vare de erfarenheter de fått genom litteraturen. Med hjälp av 

skönlitteraturen får läsaren en allmänmänsklig kompetens. Genom läsning utvecklas den 

empatiska förmågan. Skönlitteraturen kan hjälpa läsaren att få större självinsikt samt att 

upptäcka saker hos sig själv som annars förblivit oupptäckta. Barn bör läsa för kunskapens 

och tankens skull eftersom läsandet, enligt Amborn och Hansson, är för tanken vad regnet är 

för grödan. Den fjärde anledningen till varför barn bör läsa är att litteraturen förmodligen gör 

läsaren till en bättre tänkare och litteraturen vidgar därmed också omfånget på läsarens 

visioner. För barns begreppsbildning innebär läsningen också en enorm stimulans, där tanken 

stimuleras till att snudda drömmar och lösningar. Författarna tar också upp att läsningen 

bidrar till uppror och identitetsskapande, och utan detta står samhället stilla i sin utveckling (s. 

20ff). Enligt Imsen i boken Elevens värld (2000) menar Piaget att människor lär sig genom att 

utforska omvärlden och det som lärs in finns kvar, på det inre mentala planet, som ett aktivt 

handlingsmönster. Dessa handlingsmönster kallar Piaget för scheman. Kognitiva scheman är 

enligt Piaget scheman där människan använder sina tankar för att utföra olika slags 

handlingar. På detta stadium kan människan få fram sina kunskaper och använda dem i olika 

situationer. Detta är medvetna handlingar där tanken styr handlingssättet. Kognitiva scheman 

kan växa samman och bilda kognitiva strukturer. Det är detta som gör att människan kan gå 

vidare och utveckla sitt tänkande (s. 104). Det femte och sista skälet som Amborn och 

Hansson tar upp i sin bok Läsglädje i skolan (2002) är att ”det är förbaskat roligt att läsa” och 

därför bör barn läsa böcker (s. 26).  

 

Hur fångar läraren elevernas läslust?  

Molloy skriver i sin bok Reflekterande läsning och skrivning (1996) att de lärare som inte 

läser ungdomslitteratur på grund av tidsbrist brister i sin professionalitet. En svensklärares 

arbete består därför också av att läsa ungdomslitteratur och hon får då en bättre kunskap i sitt 

undervisningsområde. Det här är någonting som eleverna snabbt lägger märke till. Har de en 

lärare som kan ge dem litteraturtips och som de kan diskutera böcker tillsammans med, 

vänder de sig naturligtvis till denna. Har de tvärtemot en lärare som inte besitter kunskaper 
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inom ungdomslitteratur inger den läraren inte förtroende. Detta resulterar i att eleverna snart 

tröttnar, eftersom de inte kan få den dialog och hjälp de behöver (s. 80f). Brodow säger i sin 

bok Perspektiv på svenska del II (1996) att man inte bör värdera elevers val av litteratur 

eftersom eleverna då känner att läraren kritiserar dennes smak av böcker. Detta kan då 

omedvetet leda till kritisering av föräldrarnas val av litteratur (s. 197). Brodow menar att som 

vid allt annat skolarbete bör man medvetengöra målen för eleverna och de måste också får 

vara med och diskutera hur man bäst når fram till dessa. Medvetenheten ökar motivationen 

hos eleverna och ju högre motivationen blir desto bättre blir elevernas resultat på sina arbeten. 

Brodow tar upp några handfasta punkter där han förklarar vad skönlitteraturen bidrar med till 

elevernas utveckling; bland annat öka elevernas ordförråd, förbättra högläsningsförmågan, få 

avkoppling, träna upp fantasin, få ökad kunskap om människor nära och vida omkring och hur 

de lever och bor, ökad beredskap både för elevernas och världens framtid, göra fritidsläsning 

till en vana och lära sig att själv välja författare och litteratur av olika slag (s. 175f).  

 

Elevers läsvanor 

Brodow tar upp i sin bok Perspektiv på svenska del I (1996) om elevers läsvanor och attityder 

till litteratur. Författaren har genomfört en enkätundersökning bland elever på högstadiet. 

Undersökningen visar att flickor läser mer än pojkar. Dessutom visar den att en stor grupp av 

pojkar i år 9 säger att de inte läser alls. På frågan om vad de tycker om högläsning i skolan, 

svarar majoriteten av eleverna att de uppskattar när läraren läser högt och de tycker också att 

det är bra att även de får träna högläsning. Några tycker dock att det är pinsamt att läsa högt 

inför kamraterna (s. 43ff). I Perspektiv på svenska del II (1996) visar Brodow på ytterligare en 

enkätundersökning som genomförts i år 9 och gymnasiets år 2 och 3. Denna undersökning 

visar på orsaker till varför ungdomar väljer de böcker de väljer. Några av de vanligaste svaren 

var att baksidestexten har betydelse. Några nämner också tips av kompisar, lärare, föräldrar, 

anhöriga och bibliotekarier. Omslaget och/eller titeln omnämns som en betydande faktor (s. 

199). Även Molloy tar upp läsvanor i sin bok Reflekterande läsning och skrivning (1996). 

Hon skriver om elever som har fått skriva om sina läsvanor i loggböcker och hon ser en tydlig 

skillnad mellan pojkars och flickors läsvanor. Flickorna kunde beskrivas som litteraturläsare 

även om det i den gruppen fanns stora skillnader mellan lästa böcker. I pojkgruppen däremot 

fanns det bara en tydlig läsare. I elevernas loggböcker framgick det att deras läsintresse inte 

hade någon anknytning till skolan. Det framstod som om att läsning av skönlitteratur var ett 

kvinnligt fritidsnöje (s. 16f). 
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Förankring i styrdokumenten     

Under rubriken Skolans uppdrag i läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 betonas 

vikten av att eleverna lär sig granska fakta och förhållanden kritiskt, samt att inse 

konsekvenserna av sitt handlande. Genom att ge eleverna många möjligheter att samtala, 

skriva, läsa och kommunicera, leder detta till ökat självförtroende för elevens egna språkliga 

förmåga (s. 7). 

 

Vidare går det att läsa i Lpo 94 (2000) under rubriken Mål att uppnå att skolan ansvarar för att 

varje elev skall: ”behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 

idéer och tankar i tal och skrift” (s. 12). Under rubriken Mål att sträva mot sägs: ”att skolan 

skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 

ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet, utvecklar ett rikt och nyanserat 

språk samt förstår betydelsen att vårda sitt språk, lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och 

använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa 

problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden” (s. 11f).    

 

I kursplanen  i svenska står det följande: 

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. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling. Ämnet skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta 

erfarenheter kring dessa. Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. 

Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med 

förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. (Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier, 2000. s. 96).  

 

Några av målen att sträva mot som kursplanen i svenska nämner är att eleverna skall utveckla 

sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur på egen hand och av eget intresse. 

Eleverna skall också utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket både i grupp 

och enskilt. De skall även kunna utveckla sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån sig själv 

och med hjälp av andra (s. 96f). 
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Tidigare forskning 
IEA:s läskunnighetsundersökning  

Karin Taube är en nationell samordnare för IEA:s (The International Association for The 

Evaluation of Educational Achievement) läskunnighetsundersökning som gjordes under 

läsåret 90/91 på elever i åldrarna 9 och 14 år (s. 9f). I Skolverkets rapport nr 78 skriver Taube 

att läsningen medför att individen får möjligheter att införskaffa sig information, kunskaper 

och lust, samt att bli en del i samhället. Det räcker inte att bara lära eleverna att läsa. Om de 

inte läser av fri vilja kommer alla ansträngningar vara förgäves. Taube menar att det finns 

tecken på att den frivilliga läsningen håller på att reduceras. För många elever är läsning ett 

nödvändigt ont som bara används när det inte går att undvika (s. 27). Undersökningen visar att 

svenska elever har goda läsvanor i jämförelse med elever i andra västeuropeiska länder (s. 

38).  

 

PIRLS 

Undersökningen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en 

internationell studie på elever i åldrarna 9 – 10 år. Studien omfattar läsförmåga, läsvanor och 

attityder till och sammanhang för läsning och genomfördes år 2001. I förordet till den svenska 

sammanfattningen av rapporten talar Per Thullberg och Mona Lansfjord om språkförmågans 

betydelse och om utvecklingen av denna: 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling. En nyckelroll intar förmågan att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av 

olika slag. Det är en angelägen uppgift att på olika sätt undersöka hur läsförmågan utvecklas och 

vilka faktorer som påverkar utvecklingen. När svenska elevers läsförståelse sätts i relation till 

jämförbara grupper i andra länder berikas och vidgas den nationella bilden. Också frågor om 

huruvida vissa undervisningsstrategier och sätt att organisera undervisningen är mer effektiva än 

andra när det gäller läskompetens kan belysas i det internationella perspektivet (Skolverket, 2001). 

 

Attityder till läsning 

I PIRLS rapport tas läsvanor samt elevernas attityder till läsning upp. I rapporten finns viktiga 

mål för skolans läsundervisning. Detta för att skapa positiva attityder till läsning och att öka 

elevernas självkänsla till den egna förmågan att läsa. Enligt rapporten har svenska elever en 

förhållandevis positiv inställning. Av elever i skolår 4 har 54 % en mycket positiv attityd till 

läsning, däremot har eleverna i skolår 3 inte fullt så positiv inställning. Skillnaderna mellan 
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dessa är dock marginell. De svenska eleverna är något mer positivt inställda till läsning än 

eleverna i studiens övriga deltagarländer. Man ser dock inget samband mellan goda attityder 

och bra läsresultat i rapportens helhet. Det finns heller inga skillnader mellan negativa 

attityder och dåliga läsresultat. Detta kan delvis bero på arv och miljö, till exempel nedärvda 

attityder. Föräldrarnas egna åsikter speglar av sig på barnet. Däremot ser man ett klart 

samband mellan positiv attityd och gott läsresultat desto tydligare om man studerar ett enskilts 

lands resultat. Både de internationella och de svenska resultaten visar att flickor är mer 

positiva till läsning än pojkar. Av de länder som deltar i PIRLS har de svenska eleverna i 

skolår 4 en hög självvärdering, endast italienska barn har en högre självvärderad läsförmåga. 

PIRLS studien visar att flickor bedömer sin läsförmåga högre än pojkar gör. Tendenserna på 

elevernas självskattning samfattas i studien, och det visar sig att eleverna tycker sig ha en mer 

positiv läsfärdighet 2001 än 1991, trots att läsförmågan har försämrats (s. 20).  

 

Enligt eleverna ska man tycka om att läsa och att koncentrera sig för att bli en duktig läsare. 

Detta kan man avläsa eftersom läroplanens värderingar starkt betonar lusten till lärande och 

förmågan att kunna arbeta självständigt. Dessutom trycks det på vikten att en positiv 

inställning är mycket viktig för läsinlärningen (s. 20f).  

 

Läsvanor och hemmiljö 

Studien visar också att hemmet är en viktig aspekt för barns läsvanor. I jämförelse med andra 

länder har svenska elever goda förutsättningar att få en positiv attityd till läsning. 

Internationellt sett har många svenska föräldrar hög utbildning, däribland många kvinnor. I de 

svenska hemmen finns det många böcker och svenska föräldrar läser oftare för sina barn än 

det internationella genomsnittet. Allt detta tillsammans med att vuxna i Sverige läser för sitt 

egna höga nöjes skull hjälper de svenska barnen att utveckla sitt läsande. Studierna 1991 och 

2001 visar på att boktillgången i hemmen har sjunkit samt att nyttjandet av biblioteken har 

minskat. Det positiva är att minskningen är minst bland barn med annat språk än svenska och 

barn med liten tillgång till böcker hemma, de använder sig fortfarande av bibliotekets resurser 

(s. 22f).  

 

PIRLS visar att det är cirka en tredjedel av de svenska barnen som läser skönlitteratur ”nästan 

dagligen”. Detta är ett resultat som överensstämmer med det internationella genomsnittet. 

Undersökningen visar att färre barn i Sverige (11 %) svarar att de ”aldrig eller nästan aldrig” 

läser skönlitteratur, jämfört med det internationella genomsnittet (19 %). En tanke som finns 
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är att tv-tittandet skulle inverka negativt på läsprestationerna, men så är inte fallet. Det visar 

sig att måttligt tv-tittande (1 – 3 timmar/dag) kan gynna läsprestationen, men det visar sig 

dock att för mycket tv-tittande (mer än 5 timmar/dag) ger svaga läsprestationer (s. 23).  
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Metod 
Försökspersoner 

Tabell 1 antal elever i skolår 6 och skolår 8 samt fördelningen av flickor respektive pojkar. 
 Totalt Pojkar Flickor Bortfall P/F Genomförda enkäter    

 

Skola 1 klass 6 21 8 10 2/1  18 

Skola 2 klass 6 18 9 9 inget bortfall  18 

Skola 1 klass 8 25 10 12 1/2  22 

Skola 2 klass 8 22 11 9 2/0  20 

 

Undersökningen har genomförts i två skolor i en kommun i Norrlands inland. Från varje skola 

valdes en klass i skolår 6 och en klass i skolår 8 ut. Det sammanlagda elevantalet i de fyra 

klasserna är 86 elever. Det totala bortfallet var 8 elever varav 3 flickor och 5 pojkar på grund 

av sjukdom, därav 78 enkätsvar (se tabell 1). Vi har använt oss av olika skolår för att kunna se 

skillnader och likheter i attityd i förhållande till ålder och kön. Urvalet av försökspersoner har 

skett slumpmässigt, på så vis att de fyra första undervisande lärarna på de två första skolorna 

som vi kontaktade, tackade ja till att deltaga med sina elever i vår undersökning. Innan 

enkätundersökningen genomfördes skickades ett informationsbrev ut till föräldrar och 

vårdnadshavare (se bilaga 1). I detta brev garanterades elevernas anonymitet. När enkäterna 

genomfördes uppgav eleverna endast kön samt det skolår de tillhör (se bilaga 2). Vid 

behandling av enkätsvaren har elevernas anonymitet säkrats genom att varken namn eller 

skola nämns i rapporten. Vi har använt oss av i hög grad av standardiserade datainsamlingar i 

vår enkätundersökning något som Trost nämner i sin bok Enkätboken (2001), vilket betyder 

att formuläret ser likadant ut för alla (s. 55f). Alla enkätundersökningar har genomförts under 

vår ledning. Eleverna har blivit informerade om vad enkäterna går ut på och vi har muntligt 

gått igenom frågorna innan genomförandet. Orsaken till detta var att enkätfrågorna inte skall 

missförstås och för att alla ska få samma information. Enkätundersökningen har genomförts 

med slutna frågor och fasta svarsalternativ för att en hög tillförlitlighet skall säkras (s. 59). 

  

Material 

Vårt undersökningsmaterial utgjordes av en elevenkät (se bilaga 2) som bestod av nio frågor 

med fasta svarsalternativ. En fråga kunde besvaras med eget svarsalternativ och tre av 

frågorna hade en följdfråga. Enkätens frågor utformades så att elevernas attityd till läsning av 
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skönlitteratur kunde tolkas. Innan enkätundersökningen genomfördes gick vi ut med ett 

informationsbrev till föräldrar och vårdnadshavare (se bilaga 1). Brevets syfte var att 

informera och garantera elevernas anonymitet.  

 

Resultat  

Sammanställning av enkät 

Av det totala antalet enkäter som delades ut till elever i skolår 6 har 17 besvarats av pojkar 

och 19 besvarats av flickor och i skolår 8 har 21 besvarats av pojkar och 21 har besvarats av 

flickor. För att klargöra om det existerar skillnader eller likheter i attityd till läsning mellan 

skolår 6 och skolår 8 gjordes några x2 - analyser. 

 

Resultatredovisning i diagramform 
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Figur 1 fördelning av elevsvar för frågan ”Tycker du om att läsa?”. 
 
Resultatet visar att elever i skolår 6 är mer positivt inställda till läsning än elever i skolår 8, 

men en x2 – analys (se bilaga 3) visar att skillnaden mellan skolår 6 och skolår 8 inte är 

signifikant. 
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Figur 2 fördelning av elevsvar för frågan ”Tycker du om att läsa?”. 

 

Resultatet visar att flickor i båda skolåren har en mer positiv inställning till läsning än pojkar. 
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Figur 3 fördelning av elevsvar för frågan ”Brukade dina föräldrar läsa högt för dig när du var 

liten?”. 
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Resultatet visar att en högre frekvens av elever i skolår 8 än elever i skolår 6 svarar att deras 

föräldrar har läst för dem ofta när de var små, men en x2 – analys (se bilaga 4) visar att 

skillnaden inte är signifikant. 
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Figur 4 fördelning av elevsvar för frågan ”Brukade dina föräldrar läsa högt för dig när du var 

liten?”.  

 

Resultatet visar att flickorna i högre grad har svarat att deras föräldrar har läst ofta för dem när 

de var små än vad pojkarna har svarat. 
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Figur 5 fördelning av elevsvar för frågan ”Tycker du att du har utvecklats som läsare?”. 
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Resultatet visar att fler elever i skolår 6 än elever i skolår 8 tycker att de har utvecklats som 

läsare. Graden av elever som svarar Vet ej är högre i skolår 8 än i skolår 6 och en x2 – analys 

(se bilaga 5) visar att skillnaden är signifikant.  
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Figur 6 fördelning av elevsvar för frågan ”Tycker du att du har utvecklats som läsare?”. 

 

Resultatet visar att majoriteten av flickorna i skolår 6 tycker att de har utvecklats som läsare. 

Det är endast pojkar som svarar nej på frågan. 

 

Svarsalternativet Ja har en följdfråga där eleverna får svara på vilket sätt de tycker att de har 

utvecklats som läsare. Pojkarna i skolår 6 har motiverat sitt svar med att de läser snabbare och 

att de har fått en ökad förståelse och flyt i texten. De säger också att de har fått en bättre 

koncentrationsförmåga och att de kan måla upp bilder i huvudet. De anser även att de har lärt 

sig mer. Flickorna i skolår 6 svarar att de har fått en bättre textförståelse och att de läser 

snabbare med flyt. De har blivit bättre på att stava och har fått en bättre ordförståelse. 

Flickorna säger också att de läser oftare och mer avancerad litteratur med mindre textsnitt. De 

anser även att de har fått lättare att skapa bilder i huvudet.  

 

I skolår 8 svarar pojkarna att de läser fortare och bättre och att de har fått ett bättre ordförråd, 

en större förståelse och mer flyt i texten. Flickorna i skolår 8 svarar att de har lärt sig nya ord 

och har även fått en ökad text- och ordförståelse. De säger också att de läser snabbare, kan 

skapa bilder i huvudet och att de har utvecklats som läsare.  
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Figur 7 fördelning av elevsvar för frågan ”Tycker du att det är viktigt att läsa böcker?”. 
 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna tycker att det är viktigt att läsa böcker och en x2 – 

analys (se bilaga 6) visar att skillnaden är signifikant. 
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Figur 8 fördelning av elevsvar för frågan ”Tycker du att det är viktigt att läsa böcker?”. 

 

Resultatet visar att det är endast pojkar i skolår 8 som svarar att de inte tycker att det är viktigt 

att läsa böcker. 
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Frågan har en följdfråga där eleverna skall motivera varför de tycker eller inte tycker att det är 

viktigt att läsa böcker. Pojkarna i skolår 6 svarar att de har fått mer flyt och bättre 

läsförståelse. De anser att de har fått större ordkunskap och bättre ordförråd. Pojkarna har 

även motiverat att det är roligt, lärorikt, att man får bilder i huvudet och att man blir glad. 

Flickorna har svarat att man lär sig saker, man får bättre läsförståelse och att man får bättre 

flyt i sin läsning. De svarar även att man får bättre stavning och att man måste läsa för att 

klara av skolarbetet för att kunna få ett arbete.  

 

Pojkarna i skolår 8 säger att man utvecklar sin fantasi, sin förståelse för andra och att det är 

spännande. De säger även att man får lärdomar och att man utvecklas som läsare. Även 

stavning, ordförståelse och ordförråd är några av svaren. En del pojkar svarar också att det är 

avkopplande och roligt. De pojkar som har svarat Nej på frågan uppger att det är svammel och 

att man inte lär sig något. Flickorna i skolår 8 svarar att man får kunskap och att man lär sig 

mycket av det. Man tränar även upp sin läsning och utvecklar sitt språk och sitt ordförråd. De 

uppger även att man får ökad och gratis kunskap om samhället och historia. De tycker också 

att läsning är roligt och viktigt för att klara av skolan.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Sådär Ganska bra Mycket bra

År 6
År 8

 
Figur 9 fördelning av elevsvar för frågan ”Hur tycker du att du läser?”. 
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Resultatet visar att majoriteten av eleverna i både skolår 6 och i skolår 8 tycker att de läser 

ganska eller mycket bra. En x2 – analys (se bilaga 7) visar att skillnaden mellan skolår 6 och 

skolår 8 är signifikant. 
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Figur 10 fördelning av elevsvar för frågan ”Hur tycker du att du läser?”. 

 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna svarar att de läser ganska eller mycket bra. 

Däremot är svarsfrekvensen högre på svarsalternativet sådär bland pojkar i skolår 8 än i de 

andra grupperna.  

 

Resultatredovisning i löpande text 

På frågan hur ofta de läser böcker på fritiden svarar elva elever i skolår 6 att de läser varje 

dag. Av de elva eleverna är fem pojkar och sex flickor. Tolv flickor svarar att de läser någon 

gång per vecka, medan två pojkar och en flicka uppger att de läser någon gång per månad. Tre 

pojkar svarar att de läser någon gång per år. En elev, en pojke uppger att han aldrig läser på 

sin fritid.  

 

Eleverna i skolår 8 svarar på följande vis. Sju elever varav fyra pojkar och tre flickor svarar 

att de läser varje dag. Fem pojkar och fem flickor svarar att de läser någon gång i veckan 

medan sju pojkar och åtta flickor uppger att de läser någon gång i månanden. Sju elever varav 

tre är pojkar och fyra är flickor säger att de läser någon gång per år och tre elever uppger att 

de aldrig läser på sin fritid. Av dessa är två pojkar och en flicka.  
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På frågan hur många böcker de läser ut per månad i skolan svarar åtta flickor i skolår 6 att de 

läser ut mer än två böcker per månad. Femton pojkar och elva flickor uppger att de läser ut 1-

2 böcker per månad och två pojkar svarar att de läser ut mindre än 1 bok per månad.  

 

I skolår 8 svarar eleverna på följande vis. Fyra elever varav en pojke och tre flickor svarar att 

de läser ut mer än 2 böcker per månad. Fem pojkar och nio flickor svarar att de läser ut 1-2 

böcker per månad och nitton elever, varav tretton pojkar och sex flickor svarar att de läser ut 

mindre än 1 bok per månad. Fem elever svarar också att de inte läser ut någon bok alls. Av 

dessa är två pojkar och tre flickor. 

 

På frågan hur många böcker de läser ut på sin fritid svarar elva elever i skolår 6 att de läser ut 

mer än två böcker per månad. Av dessa elever är sex pojkar och fem flickor. Tre pojkar och 

fjorton flickor svarar att de läser ut 1-2 böcker per månad medan fyra pojkar svarar att de läser 

ut mindre än 1 bok per månad. Fyra pojkar svarar att de inte läser ut någon bok alls.  

 

På samma fråga svarar eleverna i skolår 8 på följande vis. Fyra pojkar och tre flickor svarar 

att de läser ut mer än 2 böcker per månad. Tolv elever, varav fem pojkar och sju flickor svarar 

att de läser ut 1-2 böcker per månad. Sex pojkar och åtta flickor svarar att de läser ut mindre 

än 1 bok per månad och nio elever, av vilka är sex pojkar och tre flickor, svarar att de inte 

läser ut någon bok alls. 

 

På frågan varför de läser böcker svarar elva elever i skolår 6 att det är roligt. Av dessa elever 

är tre pojkar och åtta flickor. Två pojkar och fem flickor svarar att det är spännande och tre 

pojkar svarar att det är intressant. Fyra elever uppger att det är lärorikt, av dessa är två pojkar 

och två flickor. Fyra pojkar och fem flickor svarar att det är avslappnande och en pojke svarar 

annat och fyller i alla alternativ.  

 

I skolår 8 svarar eleverna på följande vis. Sju elever varav två pojkar och fem flickor svarar 

att det är roligt. Sju pojkar och sju flickor svarar att det är spännande och två pojkar och en 

flicka svarar att det är intressant. Fyra elever svarar att det är lärorikt, av dessa är två pojkar 

och två flickor. Fyra pojkar och fem flickor svarar att det är avslappnande och två pojkar 

valde svarsalternativet andra tycker att jag måste. En flicka svarar att hon inte läser böcker 

och skälet till detta är att hon tycker det är tråkigt. Dessutom uppger två pojkar annat 

alternativ och anger varsitt skäl: för att somna och för att det är viktigt. 
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På frågan Vad är viktigt när du väljer en bok fick eleverna välja tre svarsalternativ och 

eleverna i skolår 6 svarar på följande vis. Nio pojkar och femton flickor uppger titeln och tolv 

pojkar och nitton flickor anger innehållet det vill säga baksidestexten. Tolv elever väljer 

alternativet framsidan. Av dessa är fyra pojkar och åtta flickor. Sex pojkar svarar att den ska 

vara lättläst och fyra pojkar och en flicka svarar att den ska vara tunn. Tre elever varav två 

pojkar och en flicka ger svaret att den ska innehålla bilder och fem pojkar svarar att en känd 

författare är viktigt. Tjugotvå elever uppger rekommendationer av någon som ett skäl. Av 

dessa är nio pojkar och tretton flickor.  

 

På samma fråga svarar eleverna i skolår 8 på följande vis. Tjugosex elever, tretton pojkar och 

tretton flickor anger titeln. Trettioåtta elever uppger innehållet, det vill säga baksidestexten 

som ett skäl. Av dessa är arton pojkar och tjugo flickor. Fem pojkar och tretton flickor uppger 

framsidan som ett skäl och fyra pojkar och tre flickor svarar att den ska vara lättläst. En pojke 

ger svaret att den ska vara tunn och en flicka svarar att den ska innehålla bilder. Elva elever 

varav tio pojkar och en flicka svarar att en känd författare är viktigt och tolv pojkar och nio 

flickor uppger rekommendationer av någon som ett skäl. Ett bortfall på frågan eftersom en 

flicka valt att inte svara. 
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Diskussion  
Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och med det menar man att en mätning är stabil och har inte 

utsatts för slumpinflytelser enligt Trost (2001, s. 59). Vår undersökning bygger på en 

enkätundersökning och vi har noggrant arbetat fram både frågor och svarsalternativ. Vi har 

valt att gå ut i respektive klasser och delge dem information om tillvägagångssättet för att alla 

skall få samma information så att inte missuppfattning sker. Vi har aktivt arbetat för att styrka 

vår undersöknings tillförlitlighet under hela arbetets gång och vi anser att vår undersökning 

har god reliabilitet. 

 
Validitet betyder giltighet, det vill säga att man mäter det man avsett att mäta skriver Trost 

(2001, s. 61). I vår undersökning hade vi för avsikt att undersöka elevers attityd till läsning, 

samt se skillnader mellan år och kön. Validiteten i vår undersökning kan ha påverkats av 

faktorer som att enkäten ej genomfördes i en testgrupp, där eventuella missförstånd kunde ha 

upptäckts och rättats till. En faktor till som kan ha påverkat enkätresultaten är att eleverna 

känner oss, några kan ha svarat som de tror att vi vill att de ska svara. Vi tycker att vi har 

undersökt det vi hade som avsikt att undersöka, men validiteten i vårt arbete kan ha påverkats 

av ovanstående faktorer. 

 
Beträffande våra enkäter tycker vi att vi har fått fram bra och relevanta frågor och 

svarsalternativ som följer vårt syfte. En nackdel som vi upplevt med vårt arbete är 

svårigheterna med att hitta tidigare forskningsrapporter i vårt ämne samt övriga relevanta 

källor.  

 
Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning var att få vetskap om elevers attityd till läsning. Genom vår 

empiriska undersökning har vi fått svar på de frågor vi ställt och vi har kommit fram till att 

syftet har gått att nå. 

 

Innan vi genomförde vår undersökning hade vi en föreställning om att pojkar har en sämre 

attityd till läsning än vad flickor har och detta är något som tas upp i PIRLS. I enkätresultaten 

kunde vi se attitydskillnader mellan pojkar och flickor oberoende av årskurs, men skillnaderna 

var dock inte så stora som vi hade förväntat oss. En tänkbar orsak till detta kan vara ett för 
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litet undersökningsunderlag. Det vi såg var några pojkar i skolår 8 med väldigt negativ attityd 

till läsning. Vi ställer oss frågande till vad orsakerna till detta beror på. Har dessa elever 

verkligen negativa attityder till läsning, eller vill de framstå enbart som tuffa?  

 
Flickorna tycker att det är mer viktigt att läsa böcker än vad pojkarna gör och detta visar sig 

tydligast i skolår 8. Vi anser att detta kan bero på att flickor värderar utbildning högre än 

pojkar eftersom de förstår vikten av vidareutbildning och att läsning är en kvinnlig hobby, 

något som Molloy tar upp i sin bok Reflekterande läsning och skrivning (1996). Vi ser också 

att de flesta elever i skolår 6 har svarat att de läser böcker både i skolan och på sin fritid 

medan fler elever i skolår 8 svarat att de aldrig läser böcker. Detta tycker vi visar på en 

attitydförändring mellan åldersgrupperna och vi har en tanke på bakomliggande faktorer. I de 

lägre åldrarna arbetar eleverna med bänkbok som en naturlig del av undervisningen. Detta 

arbetssätt förekommer inte på de högre stadierna i de skolor där vi genomfört vår 

undersökning. Däremot arbetar man med skönlitteratur på annat sätt. Vår förklaring till att 

attityden till läsning är högre i de lägre stadierna är att dessa elever genom bänkboken har ett 

naturligt förhållningssätt till litteratur. Detta kan ge ett ökat intresse för skönlitteratur eftersom 

eleverna får upp ögonen för olika genrer och författare.  

 

Vi anser även att elevernas förhållningssätt till skönlitteratur är olika i de olika stadierna. I de 

lägre stadierna förknippas skönlitteratur med avkoppling och nöje medan det i de högre 

stadierna blir ett arbetsmoment som kommer att betygsättas. Därför blir läsandet mer 

kravfyllt. Detta är någonting som IEA:s undersökning visar på. Taube säger att det finns 

indikationer på att den frivilliga läsningen håller på att försvinna och att läsningen har för 

många blivit ett nödvändigt ont. Bland elever på de högre stadierna blir fritiden begränsad på 

grund av krav på läxor och andra fritidsintressen som nu kommer i första hand. Därför 

åsidosätts läsandet för andra aktiviteter och blir bestående endast hos dem som har ett 

brinnande intresse för skönlitteratur.  

 
I skolår 6 ser vi inga tydliga skillnader mellan pojkars och flickors självvärdering av sin 

läsförmåga. I skolår 8 däremot bedömer flickorna sin läsförmåga högre än vad pojkarna i 

samma skolår gör. Resultatet av vår enkät överensstämde väl vid en jämförelse med resultaten 

i PIRLS. PIRLS visar även att cirka en tredjedel av de svenska barnen läser skönlitteratur 

nästan varje dag, undersökningen tar också upp det sammanlagda antalet elever som aldrig 

eller nästan aldrig läser (11 %). I vår enkätundersökning kan vi se att 40 av 78 elever (51 %) 
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uppger att de läser skönlitteratur dagligen eller några gånger i veckan, på sin fritid. Detta visar 

på ett större läsintresse hos vår grupp av försökspersoner, däremot visar vår undersökning på 

att 14 elever (17,9 %) aldrig eller nästan aldrig läser skönlitteratur på sin fritid. Detta resultat 

visar sig vara något högre än resultatet i PIRLS orsakerna till varför våra resultat inte till fullo 

överensstämmer med PIRLS kan vara att vårt underlag av försökspersoner är mindre och för 

att vår studie skiljer sig åldersmässigt från PIRLS. 

 

Några av elevernas svar har stuckit ut från mängden, däribland en flicka som svarar att hon 

inte tycker om att läsa. Hon svarar att hon aldrig läser böcker vare sig i skolan eller hemma 

och att ingen har läst högt för henne när hon var liten. Hon svarar dock att hon tycker att hon 

läser ganska bra. Två pojkar i skolår 8 svarar att de inte tycker det är viktigt att läsa. Den ena 

anser att det bara är svammel, påhittade historier och att man inte lär sig något av det och den 

andra eleven säger i väldigt negativa ordalag ”man lär sig inte ett piss”. Vi ställer oss 

undrande om de verkligen talar sanning. Om så är fallet, var kommer dessa attityder ifrån? En 

tanke är att det kommer hemifrån eller så kan det vara en jargong som kommer från umgänget 

och från skolan. Under arbetets gång har vi förstått hemmets och föräldrarnas påverkan av 

barnens attityd till läsning. Det är här grunden för barnets språkliga utveckling läggs. Vår 

förhoppning är att en positiv attityd hemifrån stärker barnets självkänsla och gör så att barnet 

inte tar in eventuella negativa influenser av de kamrater som har en negativ inställning till 

läsning.  

 

Skolans roll är att kunna uppmuntra eleverna till läsning samt att se till att lärare besitter 

kunskaper om ungdomslitteratur. När man läser böcker utvecklas man och får kunskaper och 

förståelse, det är även viktigt för utvecklingen att man samtalar kring och om det man har läst. 

Inte förrän i samtal med andra kan man lyfta fram, reflektera och argumentera för sina åsikter. 

Det är därför viktigt att man som lärare genomför boksamtal med sina elever för att på det 

sättet knyta an till det lästa och koppla det till egna erfarenheter och verkligheten. Chambers 

menar att genom samtalet lär vi eleverna att kunna uttrycka och samtala kring saker i livet 

samt att kunna föra bra samtal och inte en massa pladder. I vår undersökning har vi sett att 

pojkarna har en sämre attityd till läsning än vad flickorna har och vi är övertygade att bristen 

på manliga lärare och förebilder inom ämnet svenska påverkar många pojkars attityder. Vi 

hoppas att dessa pojkar får en mer positiv inställning till läsning och en större förståelse av 

vikten att läsa eftersom böcker ger så otroligt mycket till läsaren. Förhoppningsvis får de i 

framtiden en ändrad attityd så att de kan påverka sina eventuella framtida barn i rätt riktning. 
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Det behöver inte betyda att man är en sämre läsare bara för att man har en negativ attityd till 

läsning och detta är något som man måste ha i åtanke som pedagog. 

 

Vi håller med Brodow när han i boken Perspektiv på Svenska del II (1996) säger att man inte 

skall kritisera elevernas val av böcker eftersom man indirekt kan komma att kritisera 

föräldrarnas val av genrer. Här ser vi vikten av att läraren är väl bevandrad i skönlitteraturens 

olika genrer för att kunna inspirera och vägleda eleverna till fortsatt läsning och utveckling. 

Detta är viktigt både för att kunna motivera en elev som sällan eller aldrig läser, samt för att 

kunna vägleda en flitig läsare till fortsatt och mer utmanande litteratur. 

  

Eleverna lämnar några intressanta svar på de frågor där de har angett skäl och motiveringar 

till sina svar, och vi kan se en skillnad mellan pojkar och flickor oberoende på skolår. Det 

mest markanta vi kan se är att flickorna i högre grad än pojkarna anser att läsning är viktigt 

för sin utbildning samt för att få en ökad förståelse för det samhälle de lever i. En orsak till 

detta tror vi kan vara att flickorna har kommit längre i sin utveckling och är mer benägna att 

kunna se vikten av läsning och alla dess fördelar. Vi tror också att flickorna har ett annat 

synsätt på sin framtid och kan se vad som förväntas av dem medan pojkarna lever mer i nuet. 

Detta är någonting som vi har märkt av under våra praktikperioder ute i klasserna där 

flickorna pratar mycket om vidareutbildning medan pojkarna säger att de ska bli hockey- eller 

fotbollsproffs och tjäna massor med pengar.  

 
Fortsatt forskning 

En intressant tanke som väcktes är varför pojkars attityder förändras så markant mellan skolår 

6 och skolår 8 i motsats till flickornas attityd som är mer bestående. Detta är ett ämne som vi 

tycker är värt att fördjupa sig i. 
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Bilaga 1 
Hej föräldrar och vårdnadshavare! 
 
Vi är tre studenter som läser till lärare vid Luleå Tekniska Universitet. Vi håller på med vårt 
examensarbete som handlar om elevers attityder till läsning. Vi kommer att genomföra en 
enkätundersökning på det ämnet i ert barns klass. Elevernas svar kommer att vara anonyma 
och varken skola eller kommun kommer att nämnas i vår rapport. Vill ni inte att ert barn skall 
delta i enkätundersökningen meddela elevens lärare i svenska senast den 17/11-06. 
 

Tack på förhand 
Anna-Karin, Jenny och Sofia 

 



 

Bilaga 2  
1(3) 

Enkätfrågor läsning 
 
Klass:______ 
 

 Pojke 
 Flicka 

 
 
1. Tycker du om att läsa? 
 

 Ja  
 Nej 
 Ibland 

 
 
2. Hur ofta läser du böcker på fritiden?  
 

 Varje dag 
 Någon gång i veckan 
 Någon gång i månaden 
 Någon gång per år 
 Aldrig 

 
 
3. Hur många böcker läser du ut per månad? 
 
a) I skolan 

 Mer än 2 böcker 
 1-2 böcker 
 Mindre än 1 bok 
 Ingen bok 

 
b) På fritiden 

 Mer än 2 böcker 
 1-2 böcker 
 Mindre än 1 bok 
 Ingen bok 

 



 

Bilaga 2  
2(3) 

4. Brukade dina föräldrar läsa högt för dig när du var liten? 
 

 Ofta 
 Ibland 
 Aldrig 

 
 
5a. Varför läser du böcker? 
 

 Det är roligt 
 Det är spännande 
 Det är intressant 
 Det är lärorikt 
 Det är avslappnande 
 Andra tycker att jag måste 
 Jag läser inte böcker 
 Annat______________________________________________________ 

 
5b. Om du inte läser böcker, varför?___________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
6. Vad är viktigt när du väljer en bok? (Välj tre alternativ) 
 

 Titeln 
 Innehållet (texten på baksidan) 
 Framsidan 
 Att den har lättläst text 
 Att den är tunn 
 Att den innehåller bilder 
 Känd författare  
 Rekommendationer av någon 

 
 

 



 

Bilaga 2  
3(3) 

7. Tycker du att du har utvecklats som läsare? 
 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
Om Ja, på vilket sätt? ______________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. Tycker du att det är viktigt att läsa böcker? 
 

 Ja 
 Nej  
 Vet ej 

 
Motivera ditt 
svar:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
9. Hur tycker du att du läser? 
 

 Dåligt 
 Sådär 
 Ganska bra 
 Mycket bra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tack för er medverkan! 
Anna-Karin, Jenny och Sofia 

 

 



 

Bilaga 3 

X2-analys "Tycker du om att läsa?"        
            
Observerade:           
 Ja Nej Ibland         
År 6 26 0 10 36        
År 8 23 2 17 42        
 49 2 27         
            
Förväntade:           
 Ja Nej Ibland         
År 6 22,61538 0,923077 12,46154 36 36/78       
År 8 26,38462 1,076923 14,53846 42 42/78       
 49 2 27 78        
            

HO= Det finns ingen skillnad mellan år 6 och år 8       
HI= Det finns en skillnad mellan år 6 och år 8        

            
df = 2 5% = 5,99         

            
 O F O-F (O-F)2 (O-F)2/F       
 26 22,61538 3,38462 11,45565 0,506543       
 0 0,923077 -0,92308 0,852071 0,923077       
 10 12,46154 -2,46154 6,059179 0,48623       
 23 26,38462 -3,38462 11,45565 0,434179       
 2 1,076923 0,923077 0,852071 0,791209       
 17 14,53846 2,46154 6,059179 0,416769       
     3,558007       
            
    X2= 3,56       
            
Vi ser ingen signifikant skillnad därför accepterar vi nollhypotesen eftersom X2-värdet är lägre än fördelningsvärdet 
på 5%-nivån. 
            
            

 



 

Bilaga 4 
 
X2-analys "Brukade dina föräldrar läsa högt för dig när du var 
liten?" år 6 och år 8 
        
Observerade:       
 Ofta Ibland Aldrig     
År 6 14 21 1 36    
År 8 26 15 1 42    
 40 36 2     
        
Förväntade:       
 Ofta Ibland Aldrig     
År 6 18,46154 16,61538 0,923077 36 36/78   
År 8 21,53846 19,38462 1,076923 42 42/78   
 40 36 2 78    
        

HO= Det finns ingen skillnad mellan år 6 och år 8   
HI= Det finns en skillnad mellan år 6 och år 8    

        
df = 2 5% = 5,99     

        
 O F O-F (O-F)2 (O-F)2/F   
 14 18,46154 -4,46154 19,90534 1,078206   
 21 16,61538 4,38462 19,22489 1,157054   
 1 0,923077 0,076923 0,005917 0,00641   
 26 21,53846 4,46154 19,90534 0,924177   
 15 19,38462 -4,38462 19,22489 0,99176   
 1 1,076923 -0,07692 0,005917 0,005494   
     4,163101   
        
    X2= 4,16   
        
Vi ser ingen signifikant skillnad därför accepterar vi nollhypotesen eftersom X2-värdet är lägre än 
fördelningsvärdet på 5%-nivån. 
        
        

 



 

Bilaga 5 
 

X2-analys "Tycker du att du har utvecklats som läsare?" år 6 och 
år 8   
             
Observerade:            
 Ja Nej Vet ej          
År 6 29 1 6 36         
År 8 22 1 19 42         
 51 2 25          
             
Förväntade:            
 Ja Nej Vet ej          
År 6 23,53846 0,923077 11,53846 36 36/78        
År 8 27,46154 1,076923 13,46154 42 42/78        
 51 2 25 78         
             

HO= Det finns ingen skillnad mellan år 6 och år 8        
HI= Det finns en skillnad mellan år 6 och år 8         

             
df = 2 5% = 5,99          

             
 O F O-F (O-F)2 (O-F)2/F        
 29 23,53846 5,46154 29,82842 1,267221        
 1 0,923077 0,076923 0,005917 0,00641        
 6 11,53846 -5,53846 30,67454 2,65846        
 22 27,46154 -5,46154 29,82842 1,086189        
 1 1,076923 -0,07692 0,005917 0,005494        
 19 13,46154 5,53846 30,67454 2,27868        
     7,302454        
             
    X2= 7,3        
             
Vi ser en signifikant skillnad mellan år 6 och år 8 därför förkastar vi nollhypotesen eftersom X2-värdet är högre än 
fördelningsvärdet på 5%-nivån. 
             
             

 

 



 

Bilaga 6 
 

X2-analys "Tycker du att det är viktigt att läsa böcker?" år 6 och 
år 8   
            
Observerade:           
 Ja Nej Vet ej         
År 6 34 0 2 36        
År 8 28 4 10 42        
 62 4 12         
            
Förväntade:           
 Ja Nej Vet ej         
År 6 28,61538 1,846154 5,538462 36 36/78       
År 8 33,38462 2,153846 6,461538 42 42/78       
 62 4 12 78        
            

HO= Det finns ingen skillnad mellan år 6 och år 8       
HI= Det finns en skillnad mellan år 6 och år 8        

            
df = 2 5% = 5,99         

            
 O F O-F (O-F)2 (O-F)2/F       
 34 28,61538 5,38462 28,99413 1,013236       
 0 1,846154 -1,84615 3,408285 1,846154       
 2 5,538462 -3,53846 12,52071 2,260684       
 28 33,38462 -5,38462 28,99413 0,868488       
 4 2,153846 1,846154 3,408285 1,582418       
 10 6,461538 3,538462 12,52071 1,93773       
     9,508709       
            
    X2= 9,5       
            
Vi ser en signifikant skillnad därför förkastar vi nollhypotesen eftersom X2-värdet är högre än fördelningsvärdet på 5%-
nivån. 
            
            
            

 

 



 

Bilaga 7 
 

 

X2-analys "Hur tycker du att du läser?" år 6 och år 8     
          
Observerade:         
 Sådär Ganska bra Mycket bra       
År 6 3 15 18 36      
År 8 8 20 14 42      
 11 35 32       
          
Förväntade:         
 Sådär Ganska bra Mycket bra       
År 6 5,076923 16,15385 14,76923 36 36/78     
År 8 5,923077 18,84615 17,23077 42 42/78     
 11 35 32 78      
          
HO= Det finns ingen skillnad mellan år 6 och år 8     
HI= Det finns en skillnad mellan år 6 och år 8      

          
df = 2 5% = 5,99       
          
 O F O-F (O-F)2 (O-F)2/F     
 3 5,076923 -2,07692 4,313609 0,84965     
 15 16,15385 -1,15385 1,33137 0,082418     
 18 14,76923 3,23077 10,43787 0,706731     
 8 5,923077 2,076923 4,313609 0,728272     
 20 18,84615 1,15385 1,33137 0,070644     
 14 17,23077 -3,23077 10,43787 0,605769     
     3,043485     
          
    X2= 3,04     
          
Vi ser ingen signifikant skillnad därför accepterar vi nollhypotesen eftersom X2-värdet är lägre än fördelningsvärdet 
på 5%-nivån. 
          

 
 

 


