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ABSTRACT 
Syftet med denna studie var att kartlägga vilka attityder och läsvanor som finns hos 

elever i årskurs 5. För att kunna se elevernas intresse av litteratur och deras läsvanor 

berör studien endast den läsning som sker på elevernas fritid. De frågeställningar 

som ligger som grund i detta arbete är följande: Hur mycket läser elever i årskurs 5 

på fritiden? Hur ser elevernas läsvanor ut? Vilken attityd finns till läsning på 

fritiden? Finns det skillnader mellan flickors och pojkars läsvanor och attityd till 

läsning? Finns det något samband mellan läsattityd och frivillig läsning? För att få 

svar på dessa frågor genomfördes studien med hjälp av en kvantitativ 

enkätundersökning där eleverna fick ta ställning till ett antal påståenden. 

 

Resultatet visar att eleverna i de undersökta klasserna läser mycket och de har en 

positiv inställning till läsning. Det framkom även att det finns skillnader mellan 

pojkars  och flickors attityd till läsning. Flickorna visade sig vara något mer positiva 

än pojkarna i sin inställning till läsning och litteratur. Det finns även en mer 

samstämmig syn inom gruppen flickor, det vill säga deras svar var likartade. 

Pojkarnas svar däremot visade sig vara mer varierande.  
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FÖRORD 

Vi vill tacka de lärare som tillät oss genomföra enkätstudien i deras klasser. Vi vill 

därmed även tacka eleverna som i positiv anda ställde upp och svarade på enkäten. 

Utan er hjälp hade vi inte fått ihop så stort råmaterial att arbeta med. Vi vill även 

tacka vår handledare Gunilla Söderberg som har kämpat med vår text och gett oss 

goda råd. Lena Swalander, din hjälp i samband med sammanställningen av 

råmaterialet är ovärderlig. Utan den hjälpen hade inte resultatet blivit djupare 

analyserat. Vi vill även tacka Satish Patel som genom att presentera Skype för oss 

har bidragit till att vi har kunnat arbeta ihop även om avståndet oss emellan är många 

mil. Vi har arbetat via Skype två dagar i veckan och det har fungerat utmärkt. Ett 

sista tack vill vi framföra till våra familjer som har haft tålamod med oss under 

genomförandet av detta arbete. 
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1 INTRODUKTION 

Vad läser du? är en fråga som ofta ställs och i samma stund den ställs, förväntas 

svaret bli titeln på en skönlitterär bok alternativt benämningen på en skönlitterär 

genre. En vanlig uppfattning är att ”riktig” läsning innebär läsning av skönlitterära 

böcker, men i själva verket innefattar begreppet läsning mycket mer än så. 

Faktaböcker, kokböcker och tidningar är ofta inget som man förväntar som svar på 

frågan vad man läser. Beroende på behov och intresse väljer man olika litterära 

genrer, vilket inte alltid innebär skönlitteratur. I det samhälle vi lever i idag använder 

barn och ungdomar datorn i större utsträckning än tidigare vilket medför att läsning 

även sker på datorskärmen. Andra medier konkurrerar också med elevernas 

uppmärksamhet och intressen. Tv, Internet och datorspel kräver mindre ansträngning 

för att individen ska komma in i en handling, och det kan medföra att den ägnar sig 

åt detta istället för att läsa en bok. För att bli fängslad av en tryckt bok krävs ofta mer 

tid och ansträngning. Olin-Scheller (2008:91) fann i sin studie av läsvanor att flera 

ungdomar föredrar att se på film än att läsa en bok. Anledningen till detta ansåg 

ungdomarna vara att det är enklare att komma in i handlingen i en film än i en bok. I 

en film kan man bygga upp handlingen med hjälp av olika effekter som bild och 

musik. Frågan är om ovan nämnda faktorer har påverkat användandet av och 

attityden till den tryckta informationen och skönlitteraturen. Utifrån dessa 

funderingar har detta arbete vuxit fram.  

 

Enligt kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) har användandet av litteratur en 

viktig funktion att fylla i elevernas språkutveckling. Vidare står det i kursplanen att 

man ska sträva mot att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa 

litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse”. Genom läsandet får 

läsaren ta del av andra människors levnadsvillkor och levnadssätt, vilket i sin tur får 

läsaren att utveckla empati och skapa förståelse för olikheter. Att arbeta med 

skönlitteratur och skapa lust till att läsa kan vara ett användbart verktyg i uppdraget 

att forma demokratiska medborgare. Enligt Rosén m fl, (2008:12) finns det forskning 

som säger att attityden till läsning påverkar elevens förhållningssätt till läsning. ”En 

positiv attityd till läsning är en av de viktigaste förutsättningarna för livslångt 

läsande.” 

 

I Skolverkets undersökning PIRLS (Skolverket, 2006:9-10) har det framkommit att 

ungefär två tredjedelar av eleverna läser vid flera tillfällen i veckan på eget initiativ. 

Ungefär hälften av dessa elever hade en positiv attityd till läsning. Undersökningen 

visar även att Internet och datorspel har haft en negativ effekt på barns och 

ungdomars läsintresse. Till skillnad från förr i tiden läser man kortare texter idag. De 

texter som presenteras på Internet är ofta hypertexter vilket innebär att de inte är 

linjära som i tryckt litteratur. En hypertext gör det möjligt att skifta mellan olika 

texter med hjälp av olika länkar, detta helt utifrån läsarens intresse.  

 

Studien är inriktad på elevers läsvanor och attityd till läsning under fritiden. Gällande 

attityden till läsning, är det individens attityd som är i fokus och inte den attityd 

omgivningen har till läsning. Studien genomfördes med hjälp av en 

enkätundersökning i åk 5. Förhoppningsvis synliggörs de läsvanor elever har utanför 

skolan liksom den attityd som finns gentemot läsning. Vår förhoppning är att denna 

undersökning tillsammans med andra liknande studier ger möjligheter till att skapa 

en positiv och inspirerande undervisning om läsning och litteratur.  
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2 BAKGRUND 

I ett samhälle fullt med texter är det oundvikligt att inte läsa. Vart vi än vänder oss 

möts vi av olika slags texter. Detta kan vara reklamskyltar, skönlitteratur, 

informationstext eller annan typ av text. Läsning är enligt Wolff (2005:13) en högt 

värderad kompetens som är nödvändig för vidare studier. I följande avsnitt behandlas 

tidigare forskning om läsning och dess inverkan på oss människor.  

2.1 Vad menas med läsning? 

En klar definition av läsning finns inte. Enligt Smith (2000:147-148) uppfattas 

läsning oftast, främst inom pedagogiken, som ’läsning av böcker’. Under en längre 

tid fanns det klara uppfattningar om vad som ansågs vara ”rätt” böcker att läsa. 

Diskussioner runt kvalitetslitteratur och populärlitteratur förekom redan under 1800-

talet. Det fanns då en rädsla för att populärlitteraturen påverkade ungdomar på ett 

negativt sätt genom att den var lättåtkomlig, omoralisk och passiviserande (Öhman, 

2002:9-11). Skardhamar (1994:81-82) tar upp både för- och nackdelar med den 

omdiskuterade populärlitteraturen. Denna litteratur kan med fördel användas vid 

teknisk lästräning eftersom den ofta är lättare att läsa och mer fysiskt tillgänglig än 

kvalitetslitteratur.  Eftersom texterna ofta är uppbyggda på samma sätt känner läsaren 

igen sig och blir därmed trygg i sitt läsande. Nackdelen med populärlitteraturen är att 

verklighetsförankringen ofta är förenklad eller snedvriden. I studien läggs inga 

kvalitativa synpunkter på informanternas litteraturval. 

 

Smith (2000:147-148) menar att även om böcker brukar vara det man relaterar till 

när det blir tal om läsning, så innefattar bokläsning endast en liten del av vår dagliga 

dos av läsning. I vårt samhälle konfronteras vi med läsning av många olika typer. 

Vart vi än vänder oss möts vi av någon form av text, exempelvis reklam, tidningar, 

informationsblad, m.m. Det är inte endast textmassor vi läser utan även tolkningar av 

exempelvis kartor, scheman, m.m. Smith (2000:152) och Chambers (1994:11-13) tar 

upp det faktum att vi dagligen möts av en stor mängd texter. All läsning börjar med 

ett val. Oavsett om det är frågan om en bok eller en reklamskylt, sker det någon form 

av selektion där man väljer om man ska läsa eller inte. Läsaren väljer i viss mån 

läsning utifrån det behov den har. Chambers (1994:11-19) illustrerar genom 

läsandets cirkel (figur 1) olika skeenden i läsandets process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Läsandets cirkel 

 

Cirkeln är utformad på det sätt att man börjar med ett val för att slutligen få någon 

reaktion på det man läst. Under läsandets process finns ett vuxenstöd där barnet kan 

få hjälp. Detta utbyte är dessutom ömsesidigt eftersom man lär av varandra. Smith 
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(2000:152) anser att läsningen måste vara meningsfull för att vara stimulerande. 

Söker man fakta om en viss sak letar man i den litteratur där svar kan finnas för att 

man ska nå slutmålet. Smith (2000:147) framhåller dock att vissa menar att det enda 

syftet med läsning är att ”bli delaktig i litteraturens visdom och glädjeämnen”. Detta 

i sin tur kan göra att vissa undviker faktabaserad läsning hela livet.  

 

Enligt Smith (2000:149-150) är den tekniska definitionen på att läsa ”att extrahera 

information ur en text”. En duktig läsare har förmågan att lägga märke till den 

information som är mest relevant i läsningen. Detta handlar om att kunna ställa 

frågor till en text och få svar. Genom att få svar från läsningen har man skapat sig en 

sorts förståelse. Denna förståelse kan dock skilja sig från person till person. Enligt 

Rosén m fl (2008:12) tolkar olika läsare text på olika sätt beroende på vad de har för 

erfarenhets- och kunskapsbakgrund. Läsning är en aktiv process där läsaren tar hjälp 

av sitt språk, sina kunskaper och erfarenheter för att förstå det innehåll som finns i 

texten. Smith (2000:155) menar att de frågor som man ställer till texten är implicita 

vilket innebär att man oftast inte är medveten om att dessa frågor ställs under tiden 

man läser. Ju mer man läser desto mer utvecklas förmågan att kunna ställa relevanta 

frågor och veta var man finner svaren. Detta i sin tur gör att man blir en tänkande 

läsare och att förståelsen för det man läser ökar. Enligt Chambers (1994:14) finns det  

mönster att upptäcka i texter vad gäller handling, personer, idéer, symbolik och 

språk. För att upptäcka dessa mönster krävs uppmärksamhet från läsaren. För många 

är det upptäckten av dessa mönster som gör läsningen nöjsam. 

2.1.1 Alternativa textvärldar 
Genom ny teknologi ges nya möjligheter till läsning. Via elektronisk väg kan man 

idag få tillgång till information som tidigare enbart fanns i tryckt form. På samma 

sätt som tidigare läser individen för njutningens skull, för att skaffa sig information 

och erfarenheter och för att identifiera sig med andra. Det nya sättet att komma åt 

information och erfarenheter kan i sin tur leda till att människor läser mer än tidigare, 

vilket kan vara under tvång eller frivilligt. Med Internet har man idag tillgång till en 

stor mängd information. Denna kan dock bidra till att fantasin hämmas samtidigt 

som den kan bidra till större valmöjligheter. Det kan dock vara svårt att hitta det som 

är intressant bland all information, (Smith, 2000:212-213).  

2.2 Faktorer som påverkar läsningen 

Enligt Rosén m fl (2008) har forskningen visat att det finns två faktorer som är 

avgörande för läsutvecklingen. Attityden till läsningen är en av dem. Med en positiv 

attityd är förutsättningarna goda för ett livslångt läsande. Den andra faktorn som har 

betydelse är självkänslan i förhållande till läsning. Taube (1997:70-71) menar att den 

mesta forskning som gjorts om prestationer och självkänsla grundar sig på 

prestationer i allmänhet – inte specifikt läsprestationer. Däremot har pedagoger och 

skolpsykologer uttryckt att det finns ett starkt samband mellan elevens självkänsla 

och skolprestationerna. De allra flesta människor lär ha betydelsefulla personer i sin 

omgivning att se upp till, och det är dessa personers uppfattning om en själv som i så 

hög grad präglar den egna självbilden. Således har föräldrars, kamraters och lärares 

värderingar rörande individen betydelse för dennes prestationer (a.a:69). Det är 

oklart om det är självbilden som påverkar prestationerna eller tvärtom, men troligast 

är att de påverkar varandra ömsesidigt. Med en sämre självbild utnyttjas inte elevens 

förmåga till fullo, vilket innebär att skolan behöver arbeta både med att stärka elevers 

självbild och att arbeta med själva inlärningsmomenten på ett varierat sätt (a.a:73).  
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Enligt Rosén m fl (2008:12) är uppfattningen och upplevelsen av en bok avhängig av 

den sociala kontexten. Beroende på var läsaren läser boken och i vilket mentalt 

tillstånd denne befinner sig, kan boken uppfattas olika. Om läsaren är stressad och 

befinner sig på en stökig plats kan boken te sig svårbegriplig och omöjlig att ta sig 

igenom. Med rätt förutsättningar kan uppfattningen istället bli att boken är en av de 

bästa böcker som lästs. I skolan kan elever uppleva läsningen som stressande 

eftersom det finns en viss tidspress liksom krav på att redovisa det man läst. Wingård 

(1994:10) anser däremot att läsandet i skolan har en avdramatiserande roll därför att 

studieresultat inte är målet med läsandet. Rosén m fl (2000:12) skriver att i hemmet 

väljer eleverna själva vad som ska läsas, när de ska läsa och hur länge. Reflektion 

över det lästa sker mer spontant på fritiden än under skoltiden. 

 

För många har läsning syftet att vara njutbar, avkopplande eller en källa att hämta 

information ur, medan den för andra kan upplevas som en abstrakt och enformig 

sysselsättning. När vi läser aktiveras endast synen och den intellektuella förmågan. 

För vissa krävs det dock ytterligare inslag för att få en stark textupplevelse. Genom 

inslag av musik, film, tal och högläsning kan litteraturen göras mer fysisk och detta i 

sin tur har betydelse för hur texten upplevs (Brodow, 1996:190-191). Intresset för 

litteratur och andra texter påverkas dessutom av hur de presenteras för läsaren. Är 

framsidan av en bok tilltalande för läsaren är detta i sig en intresseväckare. Det är 

också viktigt hur böckerna marknadsförs för den eventuella läsaren (Smith, 

2000:152). Ofta är det texter som våra vänner talar om och rekommenderar som vi 

själva vill läsa (Chambers, 1994:16). 

2.2.1 Den sociala miljöns betydelse 
Den första kontakten ett barn får av läsande äger rum tillsammans med andra 

människor. En vuxen läser för sig själv eller för barnet. I samband med denna 

interaktion ser barnet nyttan med läsning och lockas efterhand att själv närma sig 

läsandet (Liberg 1993:151). Enligt Norberg (2003:53) och Gustavsson (1997:21) har 

forskning visat att läsmiljön i hemmet har betydelse för elevens läsinlärning. I ett 

hem där det finns gott om böcker, dagstidningar och serietidningar är möjligheterna 

större att barnet blir intresserat och lär sig att läsa tidigt, ibland till och med innan det 

börjar skolan. Genom att lyssna till högläsning utvecklas ordförrådet och genom att 

man talar om nya begrepp lär eleven sig dessa. Det är ett aktivt samspel mellan 

barnet och den som läser och det inverkar på språkutvecklingen.  Hemmet kan göra 

mycket för både läsintresset och läsutvecklingen (Norberg, 2003:53). Enligt Brink 

(2000:53) är det viktigt med läsande föräldrar och lärare som förebilder. Om 

föräldrarna visar att läsning är något naturligt och betydelsefullt överförs denna bild 

lättare till barnen. Skulle det vara så att föräldrarna inte läser är risken stor att barnen 

inte uppfattar nyttan och nöjet med läsning. Wolff (2005:69) menar att det ordförråd 

som man får hemifrån påverkar läsandet. Har man ett stort ordförråd blir man oftast 

en bättre läsare eftersom man har läsförståelsen. Läsförståelsen är viktig när det 

gäller att få aktiva och intresserade läsare. Miljön runtomkring kan alltså bidra till 

den syn barnen har på läsning och skönlitteratur. 

2.3 Läsningens inverkan på läsaren 

Läsningen ger oss bilder som hjälper oss att uppfatta, känna och tänka. Brodow 

(1996:178), Wingård (1994:10), Söderlund (2004:137) och Chambers (1994:17) 

framhåller att läsning av skönlitteratur vidgar läsarens sätt att se på andra människors 
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situation, hur de tänker och vad de känner. Detta är en förutsättning för att kunna 

fungera tillsammans. Genom att ta del av andras levnadsöden via litteraturen kan 

detta bidra till att man får en annan syn på sig själv och sin situation. På så sätt kan 

man lättare sätta ord på sina tankar och känslor. Söderlund (2004:137) menar att 

läsning leder till ett utökat ordförråd och insikt om hur orden används. En annan 

tanke Brodow (1996:184) har är att man ska läsa om livet för att lära sig om livet. 

Som läsare reagerar man på den lästa texten på ett eller annat sätt. Reaktionen kan 

bland annat yttra sig som ilska, glädje, uppskattning och leda. Enligt Lundberg & 

Herrlin (2005:10) bör varje individ uppleva att läsning är betydelsefullt och att det i 

texten finns något som kan vara viktigt. Detta skapar förutsättningar för en god 

läsutveckling.  
 

Bokslukande, eller mängdläsning som det också kallas, är vanligt i grundskolan. 

Denna typ av läsning fyller en stor funktion genom att den ger lästräning och glädje 

för läsaren samtidigt som den får en uppfattning om det stora utbud av litteratur som 

finns. En bokslukare vill snabbt läsa färdigt boken för att få reda på vad som händer. 

Vanligtvis kommer läsaren endast ihåg ett fåtal scener ur boken. Detaljerna ges inte 

någon uppmärksamhet i samband med mängdläsning (Skardhamar, 1994:11). 

Däremot har de en större betydelse i samband med njutningsläsning, eftersom 

läsningen sker i ett långsammare tempo. Då man läser en bok för andra eller tredje 

gången, blir läsningen ofta ett njutningsmedel och eftersom man redan vet vad som 

kommer att hända har man inte bråttom till slutet. Ofta önskar barn höra samma saga 

om och om igen av den anledningen att de vill lyssna till detaljerna och få glädje av 

att känna igen det lästa (a.a:11-12).  

2.4 Varför läser vi? 

Enligt Söderlund (2004:135-136) finns det flera skäl till varför man läser. Ett av 

dessa skäl är möjligheten att sätta sig in i andras tankegångar och att kunna 

identifiera sig med någon annan. Det är även ett sätt att kunna fly undan vardagen, 

koppla av, uppleva spänning, kompensera för brist på socialt umgänge och för att 

utöka ordförrådet. Det är även så att läsningen i sig kan upplevas som lustfylld, ett 

sätt att kunna koppla av och för att söka tröst i besvärliga situationer. Söderlund 

(a.a.) tar även upp episkt behov som en orsak till att vi läser. Människan behöver 

berättelser för att få samhörighet och sammanhang i tillvaron vilket är en del av det 

episka behovet som vi människor har. Behovet kan tillfredsställas genom bland annat 

romanläsning, film och tv-serier. Personerna i berättelserna fungerar som förebilder 

vilket kan bidra till att det blir lättare för läsaren eller tittaren att förstå sig själv.  

 

Känslomässigt engagemang är nödvändigt för att skapa föreställningsvärldar utifrån 

det lästa. Enligt Olin-Scheller (2008:134) finns detta engagemang när ungdomarna 

läser på fritiden eftersom valet av litteratur då sker utifrån det egna behovet. Det 

känslomässiga engagemanget är en förutsättning för upplevelsen av texten. Vid 

jämförelse mellan läsning i skolan och på fritiden finner man stor skillnad gällande 

det känslomässiga. Attityden till texter som läses på fritiden är positiv till skillnad 

från de texter som läses i undervisningssyfte. För att få eleverna engagerade i 

undervisningen är det nödvändigt med ett känslomässigt engagemang. 

 

Uppfattningen är att alla elever i skolan förväntas finna nöje i att läsa litteratur. 

Ulfgard (2004:105) menar dock att det inte går att ta detta för givet och att det inte är 

rimligt. Man ska vara medveten om att eleverna har olika läsaridentiteter, vilket 
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innebär att de har olika förhållanden till läsning och olika litterära preferenser. För 

den undervisande läraren är det en balansgång mellan skolans uppdrag och respekten 

för eleven och dennes läsaridentitet. Ingen anser att alla elever ska tycka att det är 

roligt med idrott och körsång men läsning är något som man förväntar att alla elever 

ska finna intressant och givande.  

2.5 Icke-läsare 

Många elever använder sin tid utanför skolan för att läsa; det finns dock de elever 

som väljer att göra annat på sin lediga tid. De elever som väljer att läsa mycket på 

fritiden får ett försprång och kommer in i en positiv utvecklingsspiral i förhållande 

till dem som väljer bort läsning. Det finns de elever som tar längre tid på sig att 

knäcka läskoden, vilket innebär att de möter motgångar som riskerar att de hamnar i 

en negativ utvecklingsspiral. Denna negativa utvecklingsspiral påverkar ofta intresset 

för läsning på ett ogynnsamt sätt. Att få dessa elever att komma in i en positiv 

utvecklingsspiral är en viktig uppgift för skolan. Detta görs genom att man 

observerar eleverna och hjälper dem med deras läsutveckling. Lärarens uppgift för 

att få eleverna att utvecklas är bland annat att hjälpa dem att hitta strategier i sitt 

läsande och att utveckla lässtrategier som gör att deras läsförståelse och läsglädje 

fördjupas. Läskompetens handlar om mer än att bara avkoda en text – som läsare 

måste man kunna läsa mellan raderna och få ett sammanhang i texten (Rosén, 

2008:100-103).  

 

Forskning visar att det idag läses fler böcker än någonsin trots att antalet icke-läsare 

ökar. Detta innebär att den grupp som läser har blivit mindre men att den läser mer 

än tidigare. En orsak till detta kan vara att andra medier förmedlar berättelser likväl 

som böcker och att detta drar till sig icke-läsarna (Årheim, 2004:95). Ulfgard 

(2004:117) och Blachowicz och Ogle (2008:7) anser att det är viktigt att hitta vägar 

för att fånga elevernas intresse för läsning. De menar att det är elevernas intresse och 

tidigare erfarenheter som är utgångspunkten för att skapa intresse för läsning. 

Blachowicz och Ogle (2008:7) tar upp vikten av att koppla läsning till intresse. 

Många barn har aldrig fått hjälp att hitta och förstå att det finns litteratur att läsa 

inom det intresseområde som de har. För barn som inte har fått uppleva glädjen med 

att läsa är det viktigt med stöd när det gäller att koppla samman deras intressen med 

läsning. 

2.6 Pojkars och flickors läsning 

Pojkar och flickor läser texter på olika sätt men gemensamt är att båda grupperna 

söker sin identitet genom läsandet av litteratur (Molloy, 1996:99). Både pojkar och 

flickor söker hjältar eller hjältinnor att identifiera sig med. Flickor är öppna för att 

identifiera sig med både manliga och kvinnliga hjältar i texternas värld medan pojkar 

uteslutande identifierar sig med manliga karaktärer (Malmgren, 1997:187). 

Litteraturen speglar det samtida samhället och dess normer. Det är flera faktorer som 

påverkar identitetsskapandet. Eftersom litteraturen återger normer är 

identitetsskapandet en process i förhållande till de könsnormer som presenteras, det 

vill säga hur vi ska vara som män och kvinnor (Andrae, 2001:19). 

 

Enligt Molloy (2002:81-82) förhåller sig pojkar och flickor olika till böcker beroende 

på hur bokens omslag ser ut, vilken miljö boken utspelar sig i och vilket kön 

huvudpersonen har. Som läsare väljer man vilka böcker man vill läsa och vilka 

böcker man inte vill befatta sig med. Skälen till att välja bort en bok kan vara flera 
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men könet har visat sig vara en orsak. Forskning visar att det finns ett samband 

mellan läsning och läsarens kön. Vid läsning av en bok kan läsare av olika kön 

uppfatta boken olika. Beroende på vilka erfarenheter och värderingar man har sedan 

tidigare läser man in olika meningar i texten. Forskning visar dessutom att pojkar 

sällan läser böcker med kvinnliga huvudpersoner. ”Isärhållandet av kön skapar 

tydliga gränser för vad pojkar och flickor får göra och läsa” (Molloy, 2002:83). 
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3 PROBLEM OCH SYFTE 

Syftet med denna studie var att uppmärksamma femteklassares läsvanor och attityd 

till läsning på fritiden.  

 

I studien definierar vi läsning utifrån den läsning som sker via fysiska böcker och 

tidningar. Enkäten berör endast den läsning som sker på fritiden och inte de böcker 

som eleverna läser under skoltid. 

 

Med attityd till läsning menar vi elevernas personliga inställning till tryckta böcker 

och tidningar. Det är elevernas egen inställning till skönlitteratur och läsning som 

ligger i fokus.  

 

Nedanstående frågeställningar ska hjälpa oss att synliggöra elevernas läsvanor och 

attityder. 

 Hur mycket läser elever i åk 5 på fritiden? 

 Vilka läsvanor har elever i åk 5 på fritiden? 

 Vilken attityd finns till läsning på fritiden? 

 Finns det skillnader mellan flickor och pojkars läsvanor och attityd till 

läsning? 

 Finns det något samband mellan läsattityd och frivillig läsning? 
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4 METOD 

Utgångspunkten för denna studie är att uppmärksamma de läsvanor och attityder till 

läsning som finns hos elever i åk 5. Anledningen till valet av den här åldersgruppen 

är att elever som ingår i den har en utvecklad läsförmåga vilket betyder att de kan 

läsa själva och ofta tar eget initiativ till läsning. Undersökningen är av kvantitativ art 

och har genomförts med hjälp av enkäter. Nedan beskrivs och motiveras de val som 

gjorts under forskningsprocessen.  

4.1 Undersökningsmetod 

Intresseområdet för denna studie är elevers läsvanor på fritiden och deras attityd till 

läsning. För att synliggöra detta behövs information från många elever och därför är 

enkäten ett lämpligt verktyg. I denna studie används en strukturerad enkät. Med 

strukturerad menas att frågorna i formuläret har fasta svarsalternativ (Trost, 

2007:61). Styrkan med enkäter, anser Kylén (2004:54), är att alla får identiska 

frågeställningar och att många svar kan samlas in på kort tid. Frågorna i enkäten har 

karaktären, hur ofta, hur många eller hur vanligt. Detta är enligt Trost (2007:23) 

signifikant för en kvantitativ studie. De insamlade enkätsvaren analyseras och 

bearbetas med hjälp av statistiska metoder, vilket också är karaktäristiskt för en 

kvantitativ studie (Patel & Davidsson, 2003:14). Enligt Kylén (2004:54) blir 

svarsfrekvensen högre när enkäten lämnas ut och tas emot personligen. För att få en 

högre svarsfrekvens valde vi därför att delta vid enkätstudien.  

 

Enligt Trost (2007:84) finns det flera saker att tänka på när man skapar en enkät. 

Frågorna måste formuleras på ett sådant sätt så att de inte ska kunna misstolkas. Vi 

ville i största möjliga mån skapa språkligt tydliga frågeställningar utifrån den 

målgrupp enkäten är avsedd för. Under tiden som eleverna svarade på enkäten fanns 

vi tillgängliga i klassrummet för att svara eventuella frågor som dök upp. Detta var 

ytterligare en åtgärd för att minimera risken för misstolkning av frågorna. Ytterligare 

en viktig detalj som Trost (2007:86) tar upp är frågornas längd. Allt för långa 

frågeställningar kan vara svåra att tolka och den svarande kan lätt bli uttråkad. Av 

den anledningen har vi hållit oss till korta och koncisa frågor. Enligt Trost (2007:94) 

är även ordningsföljden av frågorna i enkäten viktig. Frågorna får inte komma huller 

om buller utan frågor som hör ihop innehållsmässigt ska presenteras i anslutning till 

varandra. I enkäten gällande elevers läsvanor och attityd till läsning står därför frågor 

med samma svarsalternativ tillsammans. Trost (2007:74-76) varnar för att använda 

öppna frågor i en enkät eftersom svaren blir svårhanterliga och tidsödande vid 

sammanställningen. Det kan vara svårt att tyda olika handstilar och dessutom finns 

risken att dessa frågor hoppas över eftersom de anses mödosamma att besvara. Med 

tanke på detta är endast tre frågor av öppen karaktär – resterande har fasta 

svarsalternativ.       

 

Denna undersökning är gjord enligt forskningsetiska principer. Det innebär att 

samtyckeskravet är uppfyllt genom det godkännande som getts av elevernas 

föräldrar. Även informationskravet är uppfyllt eftersom lärare, elever och föräldrar är 

informerade om undersökningens syfte. Eleverna är i denna undersökning anonyma 

eftersom de inte anger sitt namn på enkäten, och därigenom uppfyller vi 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:7-12). 
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4.2 Undersökningsinstrument 

Undersökningsinstrumentet för den här studien är som tidigare nämnts enkät och är 

av Likerttyp. Vid framställandet av enkäten var frågornas karaktär viktig eftersom 

frågorna och svarsalternativen ska spegla de frågeställningar som studien söker svar 

på. Enkäten inleds med en neutral fråga gällande vilket kön den svarande har. 

Därefter följer huvuddelen av enkäten som består av 17 påståenden där eleven får 

välja det svarsalternativ som stämmer bäst överens med den egna uppfattningen.  

Enkäten avslutas med tre öppna frågor där de får svara på vilken bok de läser nu, 

vilken som är deras favoritbok och favorittidning. Påståendena är uppdelade efter 

svarsalternativens utformning det vill säga påståenden med samma svarsalternativ 

kommer efter varandra i enkäten.   

 

Enligt Patel och Davidsson (2003:84) är Likertskalan det mest användbara verktyget 

när man söker efter attityder. Det innebär att man använder sig av ett antal 

påståendesatser som den svarande sedan ska instämma i varierande grad. Denna 

enkätstudie har svarsalternativ med en fyragradig skala (se bilaga 2) där svaren har 

ett värde som används i analysen av resultatet (Trost, 2007:158).  

4.3 Urval 

Första urvalet gjordes genom att vi bestämde den åldersgrupp som skulle delta i 

studien. Som tidigare nämnts är urvalet åk 5. Det har gjorts enligt ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att tre skolors femteklassare har valts ut för att 

representera de läsvanor och attityder till läsning som finns i åk 5. Målet var att ha 

minst 60 svarande och mest 100. För att kunna se skillnader, likheter och eventuella 

mönster kan inte antalet svar vara för få. Det totala antalet i urvalsgruppen var 90 

elever; det blev dock ett externt bortfall på 9 % vilket gjorde att antalet elever som 

deltog i studien blev 82. Svarsfrekvensen i denna studie blev 91 % vilket är högt. Det 

var tre olika anledningar till bortfallen. Två elever var sjuka, två föräldrar tackade nej 

till elevens medverkan och resterande fyra elever ville inte delta. Två av de 

inlämnade enkäterna saknade uppgift om vilket kön vilket medförde att dessa enkäter 

inte har använts i jämförelsen mellan pojkar och flickor. Det blev en jämn fördelning 

mellan könen – det var 40 flickor och 40 pojkar som deltog i undersökningen, vilket 

ger oss möjlighet att se eventuella skillnader mellan pojkars och flickors läsvanor 

och attityder. 

4.4 Genomförande 

Före studiens genomförande kontaktades lärare på berörda skolor med en förfrågan 

om studien fick genomföras i respektive klasser. Efter deras godkännande skickades 

en blankett gällande föräldrarnas godkännande till tre av klasserna. De två resterande 

klasserna hade sedan tidigare ett godkännande att delta i undersökningar. Även om 

godkännande fanns, tillfrågades eleverna om de ville delta. Tillfällena då 

enkätundersökningen genomfördes var tidpunkter då lärarna ansåg att eleverna hade 

goda förutsättningar att svara på enkätfrågorna. Det tog ca 10–15 min för dem att 

besvara enkäten. Efter insamlandet av data påbörjades sammanställningen av 

materialet. 
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4.5 Metodkritik 

En nackdel med enkätstudier är att möjligheten att ställa följdfrågor till eleverna inte 

finns (Patel & Davidsson, 2003:74). Eftersom vår studie är en kvantitativ studie där 

svarsalternativen gav faktiska uppfattningar om läsning och läsvanor, anser vi inte att 

följdfrågor hade tillfört mer för studien. Om enkätformuläret endast hade lämnats i 

klassen utan att vi hade varit på plats under tiden som eleverna svarade på enkäten, 

hade de inte haft möjlighet att ställa frågor. Vidare tar Patel & Davidsson (2004:75) 

upp vikten av att formulera frågor och påstående med ett språk som är anpassat till 

respondenterna. En av klasserna hade en stor del elever med svenska som 

andraspråk. I denna klass ställdes fler frågor om svarsalternativen i enkäten än i de 

andra klasserna. Reliabiliteten hade i detta fall kunnat diskuteras men vi finner ändå 

att reliabiliteten inte är hotad. 

 

Enligt Trost (2007:46) är relationen mellan respondenterna och forskaren viktig. Det 

innebär att de som svarar på enkäten bör ha en positiv inställning till den som 

genomför undersökningen. Svaren blir mer tillförlitliga och svarsfrekvensen högre 

om relationen är god. Detta är ytterligare ett skäl till att närvara när enkäterna 

besvaras.  

 

I enkäten finns fasta svarsalternativ (se bilaga 2) baserade på påståenden. Trost 

(2007:71-73) menar att det finns en risk med att använda påståenden med fasta 

svarsalternativ. Den uppkommer när antalet av påståenden och svarsalternativen 

förekommer allt för många gånger. Det kan hända är att den svarande tröttnar och 

svarar på måfå. Risken är också att respondenten glömmer bort betydelsen hos 

svarsalternativen. Detta kan medföra att tillförlitligheten sjunker. För att minska 

denna risk har vi begränsat antalet frågor och påståenden med denna typ av 

svarsalternativ. I enkäten förekommer två varianter av fasta svarsalternativ för att 

minska risken att den svarande ska bli uttråkad.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Ger den insamlade informationen svar på vår problemformulering? Validitet och 

reliabilitet har ett visst samband, varför det är nödvändigt att fokusera på dem båda 

eftersom de ger ett mått på undersökningens trovärdighet (Patel & Davidsson, 

2003:99). Genom att frågeställningarna i enkäten ger svar som vi kan koppla till de 

frågeställningar som vi har i vår problemformulering anser vi att validiteten är god. 

Användandet av enkät som verktyg fungerar när rådata ska sammanställas och 

presenteras i form av diagram och procentuella jämförelser. Vid genomförandet av 

enkäten visade det sig att ett antal elever ansåg att några av svarsalternativen var 

svårtolkade. Även om vi fanns tillgängliga vid samtliga tillfällen då eleverna svarade 

på enkäterna finns risken att någon eller några inte ”vågade” fråga om de hade 

oklarheter.  

 

Enligt resultaten i denna studie visade det sig att eleverna läser mycket på sin fritid. 

Vi ställer oss frågan huruvida denna litteratur helt och hållet är läsning på fritiden. 

Risken finns att de böcker eleverna anger är böcker som de läst under skoltid och 

som läsläxa i hemmet. Detta är en faktor som påverkar reliabiliteten gällande 

elevernas läsvanor. 
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4.7 Bearbetning av data 

Efter insamlandet av enkäter sammanställdes svaren i statistikprogrammet SPSS, 

som ger möjligheten att göra analyser och jämförelser inom olika grupper och 

variabler. Vid sammanställandet av enkäterna visade det sig att det fanns vissa 

interna bortfall som i det här fallet innebär att sex elever har lämnat en fråga var 

obesvarad. Med ett deltagande av 82 elever blev det interna bortfallet 0,4 %.  

 

För att kunna se om det finns några väsentliga skillnader mellan könen vad det gäller 

läsvanor och attityder till läsning är SPSS användbart. För att nå djupare och se det 

ur ett större perspektiv valde vi att skapa en variabel för attityd och en för läsvanor. I 

respektive variabel samlades de frågor som hörde till attityd samt läsvanor. För att se 

eventuella likheter och skillnader gjordes t-test för oberoende stickprov. Därigenom 

kan vi se de skillnader som finns mellan könen inom detta område. Förutom detta 

redovisas även statistik där pojkar och flickor representerar en gemensam grupp. En 

korrelationsberäkning gjordes även för att se om det finns något samband mellan 

elevernas attityd till läsning och deras läsvanor. 
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas de svar som elever i åk 5 lämnat gällande de attityder och läsvanor 

som finns. Totalt fanns det 20 frågor i enkäten – i detta resultat redovisas de som på 

ett tydligt sätt belyser de attityder och läsvanor som finns. För att få en fördjupad 

analys av de svar vi fått har vi samkört vissa variabler som har ett samband. Utifrån 

detta får vi en överblick över hur elevernas läsvanor och attityder ser ut. 

 

Resultaten presenteras med hjälp av diagram och tabeller. Sammanlagt kommer fem 

kategorier att presenteras; 5.1 Attityd till läsning, 5.2 Läsvanor på fritiden, 5.3 

Läsning i hemmet, 5.4 Vad är populärt att läsa bland barn idag? och 5.5 Samband 

mellan läsvanor och attityder till läsning. 

 

Definitioner av statistiska termer 

M =  medelvärde. 

 

SD =  standardavvikelse, ett spridningsmått som talar om hur stor spridningen är i

 stickprovet. Det är ett ungefärligt medelvärde på avvikelserna från M. 

 

t =  ett mått på hur stor skillnaden mellan de båda gruppernas medelvärde är. 

 

p =  ett mått på svarets giltighet som säger oss hur stor sannolikheten är att vi 

hittar en slumpmässig skillnad, p-värdet ska ligga under 0,05 vilket innebär 

att det är mindre än 5% chans att skillnaden är slumpmässig. 

 

df =  frihetsgrader, antal värden som är fria att variera vilket i ett t-test är antalet 

svarande minus en per grupp (n-2). 

 

r =  korrelationskoefficient, ett mått på sambandet mellan två variabler som kan 

variera mellan -1 (en perfekt negativ korrelation) till +1, (en perfekt positiv 

korrelation). 

 

5.1 Attityd till läsning 

En summavariabel av samtliga påståenden som är kopplade till attityd gjordes och 

resultatet visade att flickor har en mer positiv attityd till läsning än pojkar. Ett t-test 

för oberoende stickprov visade att resultatet är signifikant (t = 5,21, p = 0,000, df = 

76).  

 
Tabell 1. Könsfördelning, medelvärden och standardavvikelser på den totala attityden till läsning. N = 

antal deltagare, M = medelvärde, högsta värde för denna summavariabel är 24, SD = 

standardavvikelse.  

 

 N M SD 

Flickor 40 19,9 2,8 

Pojkar 38 15,6 4,3 

Totalt 78 17,8 3,55 

 

Detta resultat ger en övergripande bild av de attitydpåståenden som fanns i enkäten. 

Nedan redovisas enskilda påståenden av de resultat som ingår i summavariabeln. 
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Roligt alternativt tråkigt att läsa 

Två av påståendena kopplade till huruvida eleverna tycker att det är roligt alternativt 

tråkigt att läsa böcker, användes för att skapa ytterligare en summavariabel.  

Resultatet visade att flickorna har en mer positiv inställning till läsning än pojkarna  

(t = 4,27, p = 0,000, df = 76).  

 
Tabell 2. Könsfördelning, medelvärden och standardavvikelser av två påståenden om 

eleverna tyckte det är roligt alternativ tråkigt att läsa. N = antal deltagare, M = medelvärde, 

högsta värde för denna summavariabel är 8, SD = standardavvikelse.  

 

 

 

 

                            
 
Figur 2. Det är roligt att läsa böcker. 

 

Attityd till att få böcker i present 

Påstående 7 i enkäten handlade om vilken attityd eleverna har till att få böcker i 

present. Resultatet från enkäten visade att eleverna överlag blev mycket glada eller 

glada över att få böcker i present. För att se eventuella skillnader mellan könen och 

inom varje gruppering i den här frågan gjordes ett t-test. Resultatet visade att 

pojkarna hade en större spridning av svaren, det vill säga att det å ena sidan fanns 

pojkar som blev mycket glada över att få böcker i present och å andra sidan att det 

fanns pojkar som inte alls blev det. Flickornas svar var mer positiva och låg närmre 

medelvärdet. Slutsatsen i denna fråga blev att flickor har en mer positiv attityd till att 

få böcker i present än pojkar (t = 3,61, p = 0,001, df = 78). Diagrammet nedan visar 

elevernas gemensamma syn på påståendet.  

 

 

 

 

 

 N M SD 

Flickor 40 7,2 1,1 

Pojkar 38 5,6 2,0 

Totalt 78 6,4 1,6 
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Tabell 3. Könsfördelning, medelvärden och standardavvikelser gällande påstående 7. N = 

antal deltagare, M = medelvärde, högsta möjliga värde för denna variabel är 4, SD = 

standardavvikelse.  

 

 

 

                             
                        
Figur 3. ”Jag blir glad om jag får böcker i present.” 

 

Litteratur som kunskapskälla 

Vid påstående 4 fick eleverna ta ställning till om de ansåg att litteratur är en 

kunskapskälla. Resultatet från t-testet visade att pojkar och flickor har en relativt 

samstämmig syn på detta påstående, (t = 1,61, p = 0,11, df = 78).  Spridningen av 

pojkarnas svar var något större än flickornas. Det innebär att flickornas svar ligger 

mer centrerat runt sitt medelvärde än vad pojkarnas gör. 

 
Tabell 4. Könsfördelning, medelvärden och standardavvikelser gällande påstående 4. N = 

antal deltagare, M = medelvärde, högsta värde för denna variabel är 4, SD = 

standardavvikelse.  

 

 

5.2 Läsvanor på fritiden 

Samtliga sju påståenden angående läsvanor samkördes för att se variationer inom 

respektive grupp, (t = 3,27, p = 0,002, df = 75). Detta gjordes för att få en samlad syn 

på elevernas läsvanor. Genom att samköra dessa frågor får vi en mer trovärdig bild 

av vilka läsvanor som finns. Om varje fråga hade redovisats för sig hade resultatet 

varit isolerat till just det påståendet. Efter samkörningen visade resultatet att flickor 

läser mer frekvent än vad pojkar gör.   

 

 N M SD 

Flickor 40 3,3 0,9 

Pojkar 40 2,5 1,1 

Totalt 80 2,4 1,0 

 N M SD 

Flickor 40 3,7 0,7 

Pojkar 40 3,4 1,0 

Totalt 80 3,6 0,9 
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Tabell 5. Könsfördelning, medelvärden och standardavvikelser för summavariabeln av 

elevers läsvanor. N = antal deltagare, M = medelvärde, högsta värde för denna variabel är 

28, SD = standardavvikelse.  

 

 

Resultatet ger en övergripande bild av de frågor gällande läsvanor som fanns i 

enkäten. Nedan redovisas enskilda frågeställningar av de resultat som ingår i 

summavariabeln. 

 

Läsning på fritiden 

I fråga 14 fick eleverna svara på hur ofta de läser böcker på fritiden. Vid ett t-test 

visar resultatet att flickor läser mer frekvent än vad pojkar gör. Noterbart är att ingen 

av flickorna valde svarsalternativet aldrig. T-testet gav följande värden (t = 3,39, p = 

0,001, df = 77). Diagrammet nedan visar hur eleverna svarade i enkäten. 

 
Tabell 6. Könsfördelning, medelvärden och standardavvikelser för summavariabeln av 

elevers läsvanor. N = antal deltagare, M = medelvärde, högsta värde för denna variabel är 

4, SD = standardavvikelse.  

 

 

 

                                                  
  
Figur 4. Hur ofta läser du böcker på din fritid? 

 

5.3 Läsning i hemmet 

Två av frågeställningarna handlade om hur familjens läsvanor såg ut gällande 

tidningar och böcker. Resultaten visar att 66 % av eleverna uppskattade att den egna 

familjen läste mycket tidningar och böcker. Det var 13 % av eleverna som 

uppskattade att den egna familjen inte läste tidningar och böcker särskilt ofta.  

 N M SD 

Flickor 37 21,8 2,9 

Pojkar 40 18,8 4,8 

Totalt 77 20,3 3,9 

 N M SD 

Flickor 39 3,5 0,6 

Pojkar 40 2,8 1,2 

Totalt 79 3,2 0,9 
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5.4 Vad är populärt att läsa bland barn idag? 

På frågorna angående favoritbok och favorittidning var svaren varierande. Det fanns 

dock några titlar som återkom vid mer än ett tillfälle. De boktitlar som återkom var 

bland annat Vargbröder, Twilight, High School Musical, Långt ifrån cool, Habib och 

Brisingr. De tidningar som verkar mest populära att läsa bland elever i åk 5 är Julia, 

Goal, Kalle Anka, Kamratposten och Hannah Montana. 

5.5 Samband mellan läsvanor och attityder till läsning 

En korrelationsberäkning gjordes mellan grupperna läsvanor och attityd till läsning 

vilket gav ett starkt positivt utslag, (r = 0,532, p = 0,000). Detta innebär att det finns 

ett starkt samband mellan elevernas läsvanor och deras attityd till läsning. 

5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet av denna enkätundersökning att elever i årskurs 

5 generellt läser mycket böcker och tidningar. Det finns dock en skillnad när man 

jämför pojkarna med flickorna. Det visade sig att flickor har en mer positiv 

inställning till läsning än vad pojkar har. Vid närmre analys inom respektive 

könsgrupp visade det sig finnas skillnader även där. Pojkar som grupp hade generellt 

sett en större spridning överlag medan flickor hade en mer enhetlig syn på läsning 

och att de faktiska läsvanorna var mer likartade. Vid en korrelationsberäkning visade 

det sig att det finns ett visst samband mellan elevernas läsvanor och deras attityd till 

läsning. 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare forskning. 

Diskussionen kommer att presenteras med hjälp av de kategorier som använts i 

resultatkapitlet. Avsnittet innehåller också reflektioner om undersökningen och dess 

resultat.  

6.1 Attityd till läsning 

Utifrån det resultat som presenterats ovan är elevernas attityd till läsning överlag 

positiv. I PIRLS (2006:9-10) undersökning om elevers läsvanor och attityder till 

läsning kom man fram till ett liknande resultat. Denna studie visar däremot en högre 

andel elever som är positivt inställda till läsning. I studien fanns vissa skillnader 

mellan pojkars och flickors attityd till läsning. Flickorna visar en mer positiv syn än 

pojkarna. Synen på läsning påverkas ofta av hur eleven lyckas i sin läsinlärning. 

Enligt Rosén (2008:100-103) kan eleven hamna i en positiv eller negativ 

utvecklingsspiral. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att få in eleverna i en 

positiv utvecklingsspiral beträffande läsning. Läsningen innebär så mycket mer än att 

bara avkoda en text. Genom att läsa får man en nyckel till många världar. Detta 

gäller inte bara upplevelsemässigt utan även kunskapsmässigt. Wolff (2005:13) 

menar att läsning är en nödvändig kompetens för vidare studier. Idag är det viktigt att 

studera vidare för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Därför är arbetet med 

läsutveckling och läsintresse ett av flera viktiga arbetsområden inom skolan. Skolan 

ska skapa förutsättningar för varje individ så att den får en positiv attityd till läsning. 

Eftersom eleverna tillbringar mycket tid i skolan blir man av naturliga skäl påverkad 

av de attityder till läsning som finns där hos såväl lärare och klasskamrater. Det har 

visat sig att även hemmet har betydelse vad det gäller läsutvecklingen och 

läsintresset. Enligt den tidigare forskning som Norberg (2003:53) hänvisar till 

påverkar de attityder som finns i hemmet hur eleven ser på läsning. Resultatet visade 

att 66 % av eleverna uppskattar att familjen läser mycket tidningar och böcker. Det 

resultat som framkommit i denna studie stämmer överens med tidigare forskning.  

 

För att läsning ska vara stimulerande måste den vara motiverande för läsaren, (Smith 

2000:152). Eleverna behöver hjälp från sin omgivning för att finna sin läslust och för 

att finna litteratur som är meningsfull för dem, (Ulfgard 2004:115-116). Skolan kan 

genom att använda sig av de böcker som elever läser på fritiden fånga deras 

läsintresse. Som tidigare nämnts, påverkas vi av omgivningens uppfattning om 

böcker. Detta kan innebära att de elever som inte har ett läsintresse kan påverkas 

positivt och ändra sin inställning till böcker. Genom att väcka läsintresset i skolan 

kan detta bidra till ett ökat läsintresse på fritiden. Rosén (2000:12) menar att 

läsningen i hemmet sker på individens egna villkor och att reflektion över det lästa 

sker spontant. Resultatet i denna studie visar att majoriteten av eleverna lever i hem 

där läsning är en naturlig del av vardagen. Attityder skapas i interaktion med andra 

människor i vår omgivning (Rosén 2000:12). Denna interaktion kan ha stor betydelse 

för elevernas attityd till läsning och syn på litteratur. För de elever som inte får 

erfarenhet av läsning i hemmet är upplevelsen av läsning i skolan extra viktig för att 

synliggöra de möjligheter som finns med läsning inte bara faktamässigt, utan även 

för njutningens och nöjets skull (Ulfgard, 2004:115:116).  

 

Att få hårda paket i present är ofta uppskattat – kanske associerar man inte till böcker 

när man tänker på hårda paket. Blir elever i årskurs 5 glada när de får böcker i 
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present? I enkäten fanns påståendet Jag blir glad om jag får böcker i present, med 

hjälp av detta påstående får man en indikation på elevernas uppfattning angående att 

få böcker i present. Uppfattningen hos eleverna visade sig vara positiv gällande detta 

påstående. Det är 68 % av eleverna som blir mycket glada eller glada att få böcker i 

present. PIRLS (2006:64) hade ett liknande påstående i en korrelation när de 

undersökte elevers attityd till läsning. Även där visade det sig att svenska elever är 

positivt inställda till läsning. Dock har gruppen som är positivt inställda minskat 

sedan den tidigare undersökningen som gjordes 2001.  

6.2 Läsvanor på fritiden 

Eleverna i studien visade sig läsa mycket på fritiden – 81 % av respondenterna 

svarade att de läste böcker på fritiden dagligen alternativt 1–2 ggr/vecka. I 

genomsnitt hade varje elev läst knappt fem böcker det senaste halvåret. Skardhamar 

(1994:11) tar upp mängdläsning som en typ av läsning som är vanligt förekommande 

i grundskolan. Eftersom studien gjordes i årskurs 5 kan bokslukandet vara en 

anledning till att eleverna läser mycket. En annan anledning skulle kunna vara att 

eleverna har räknat med de böcker de läst i skolan. När enkätstudien genomfördes 

visade det sig att ett par av klasserna hade pågående läsprojekt vilket kan ha påverkat 

resultatet. Enligt Rosén m fl (2008) spelar attityden stor roll för hur elevernas 

läsvanor är. Har man en positiv attityd till läsning läser man oftast fler böcker. 

Resultatet visar att elevernas attityd till läsning har inverkan på elevernas läsvanor. 

En positiv attityd till läsning skapar goda läsvanor.  

 

Som tidigare redovisats finns det skillnader mellan pojkars och flickors läsvanor. Det 

kan finnas flera olika förklaringar till detta. Vid skapandet av enkäten 

uppmärksammades att utbudet av veckotidningar för pojkar är mindre än för flickor. 

Detta är en faktor som kan vara orsaken till att pojkar läser mindre veckotidningar än 

flickor. Genomgående i studien visade resultaten att flickor är mer positiva till 

läsning och uppskattade att de läste mer än vad pojkarna ansåg sig göra. Vad kan 

man då göra för att öka pojkars läsvanor? Intresset för läsning är starkt kopplat till de 

faktiska läsvanorna man har (Rosén m fl 2008:12). Enligt den korrelationsberäkning 

som gjordes mellan grupperna läsvanor och attityder till läsning finns det ett starkt 

samband mellan dem, det vill säga de påverkas ömsesidigt av varandra. En möjlighet 

till att öka pojkars intresse för läsning är att skolan arbetar utifrån elevers intresse 

och erfarenheter.  

 

Läsning av litteratur fyller olika funktioner för oss människor. Enligt Söderlund 

(2004:135-136) läser man för att koppla av och för upplevelsen. Det episka behovet 

vi människor har tillfredställs genom berättelser. Läsning av skönlitteratur kan även 

kompensera för brist på socialt umgänge. Ytterligare en anledning till att vi läser är 

att vi vill hitta fakta och information om olika saker. I undersökningen fick eleverna 

ta ställning till om litteratur är en kunskapskälla. Majoriteten av eleverna anser att 

kunskap kan hämtas från litteraturen. Resultatet var likartat för både pojkar och 

flickor. Faktaböcker är ett naturligt val när man söker fakta men frågan är huruvida 

eleverna också tänker på skönlitteratur som kunskapskälla. Brodow (1996:184) 

menar att man ska läsa om livet för att lära sig om livet. När vi läser om livet kan till 

exempel vår empatiska förmåga öka. Denna förmåga är nödvändig för att man på ett 

fungerande sätt ska kunna interagerar med varandra i samhället.  
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6.3 Läsning i hemmet 

Hemmet har stor betydelse för barnets läsutveckling och attityd till läsning. Enligt 

Norberg (2003:53) och Gustavsson (1997:21) visar forskning att läsmiljön har 

betydelse för barnets läsinlärning och intresse för läsning. En stor andel av eleverna i 

studien uppskattade att den egna familjen läste mycket både vad det gäller tidningar 

och böcker. Brink (2000:53) anser att läsande föräldrar är viktiga som förebilder 

eftersom de överför normer som visar nyttan med läsningen. Han menar att föräldrar 

som inte läser riskerar att överföra en negativ bild av läsning och att barnet därmed 

inte får kännedom om läsningens positiva sidor. Studien åskådliggör att det finns ett 

samband mellan familjens vanor och elevens vanor. Som tidigare nämnts, läser 

eleverna i studien mycket vilket även deras familjer gör. Enligt Norberg (2003:53) 

och Gustavsson (1997:21) har miljön betydelse för hur barn ser på läsning och 

skönlitteratur i allmänhet.  

6.4 Vad är populärt att läsa bland barn idag? 

När eleverna fick ange vilken bok som är deras favoritbok blev svaren varierande. 

Dock förekom vissa titlar vid två eller flera tillfällen. Vargbröder och High School 

Musical är titlar som förekom flera gånger. High School Musical var det endast 

flickor som hade som favoritbok. Vargbröder var vald som favoritbok av båda 

könen. Huvudkaraktären i Vargbröder är en pojke och hans följeslagare som är en 

varg. Enligt Malmgren (1997:187) identifierar sig pojkar uteslutande med manliga 

karaktärer – flickor däremot kan identifiera sig med både manliga och kvinnliga 

karaktärer i litteraturen. I resultatet visade det sig att pojkarna endast uppgav böcker 

med manliga huvudpersoner. Flickorna däremot uppgav böcker där huvudpersonerna 

var av båda könen. Även Olin-Scheller (2008:134) menar att läsintresset hos pojkar 

och flickor skiljer sig åt. Det resultat som kom fram i denna studie stämmer överens 

med den tidigare forskning som Malmgren och Olin-Scheller talar om.  

6.5 Samband mellan läsvanor och attityder till läsning. 

Korrelationsberäkningen som gjordes med de båda huvudvariablerna läsvanor och 

attityder till läsning var statistiskt signifikant och visade ett positivt resultat. Detta 

betyder att läsvanor och attityder till läsning påverkar varandra i hög grad. Med tanke 

på detta är det viktigt att skolan arbetar med uppgiften att få eleverna positivt inställa 

till läsning och litteratur. Med en positiv inställning till läsning påverkas elevernas 

läsvanor positivt. Ulfgard (2004:117) och Blachowicz & Ogle (2008:7) tar upp 

vikten av att finna vägar för att fånga elevernas intresse för läsning. Ett sätt som 

tidigare nämnts är att utgå från deras intresseområden för att fånga elevernas läslust.  

  

Eleverna i enkätundersökning var positivt inställda till läsning och deras läsmängd 

var hög. PIRLS (Skolverket 2006:9-10) forskning visar att elevers attityd till läsning 

är positiv men att attityden till läsning har förändrats de senaste åren och detta är en 

trend som behöver brytas. För att göra detta behöver skolan arbeta för att 

åstadkomma en positiv inställning till läsning hos eleverna. Eftersom läsning har en 

stor betydelse för elevernas framtid är det en uppgift som skolan bör ta på största 

allvar. Läsningens betydelse ska inte underskattas den är till nytta för nöjes skull men 

även för den framtida yrkeskarriären. Läsning är enligt Wolff (2005:13) en 

kompetens som är värdefull och är dessutom nödvändig för den egna utvecklingen 

både kunskapsmässigt och emotionellt.  
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6.6 Slutord 

Avslutningsvis visar undersökningen att i de undersökta klasserna är eleverna 

positiva till litteratur och majoriteten läser tidningar/skönlitteratur dagligen eller 1 – 

2 ggr/vecka. Det visade sig dock att det finns elever som inte läser vare sig tidningar 

eller böcker på fritiden. Dessa elever kan mycket väl läsa annat och eftersom denna 

studie fokuserar på böcker och tidningar, kan vi inte dra slutsatsen att de inte läser 

något över huvud taget. Som tidigare nämnts är det många som söker annan typ av 

läsning t.ex. på Internet. Gällande elevernas attityd till läsning visade den sig vara 

positiv. Undersökningen visade dock skillnader mellan pojkars och flickors läsvanor 

och läsintresse. En intressant upptäckt var att flickorna inom sin grupp var mer 

samstämmiga i sin syn på läsning än vad pojkarna var.  

6.7 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att inta ett lärarperspektiv inom detta 

område, det vill säga det vore intressant att i en kvalitativ studie undersöka hur lärare 

arbetar med elevernas läsintresse. Eleverna i skolan har många olika intressen och 

framför allt olika erfarenheter. Det vore intressant att titta närmre på hur lärarna ser 

på möjligheterna att ta in detta i undervisningen för att fånga elevers läslust och 

utveckla deras läsvanor.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en djupare studie om elevernas syn på sitt 

läsintresse och sina läsvanor. Detta hade krävt en kvalitativ studie där exempelvis 

intervjuer alternativt kvalitativa enkäter hade fungerat som undersökningsmetod.  
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I 

 

BILAGA 1 
Hej! 
 
Vi heter Camilla Dahl och Pernilla Fröborg och läser sista terminen på lärarutbildningen 
vid Högskolan i Kalmar med inriktning ”Svenska och matematik för barn”. I januari 
kommer vi att ta vår lärarexamen, men innan dess - under ca 10 veckor - kommer vi att 
genomföra ett examensarbete. Vi har valt att undersöka de läsvanor elever i åk 5 har på 
fritiden, liksom deras attityd till läsning av exempelvis skönlitteratur. Undersökningen 
kommer att genomföras med hjälp av enkäter (frågeformulär) som delas ut till eleverna 
under skoltid. För detta behöver vi emellertid er skriftliga tillåtelse att er son/dotter får 
delta i enkätundersökningen. Medverkan är frivillig och all information kommer att 
behandlas anonymt under hela processen enligt forskningsetiska principer. Enkätsvaren 
kommer efter avslutad studie att förstöras. 
 
Har ni några frågor om undersökningen får ni gärna kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Camilla Dahl och Pernilla Fröborg 
 
Camilla: cd22aw@student.hik.se, xxx-xxx xx xx 
Pernilla: pf22bp@student.hik.se, xxx-xxx xx xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att min son/dotter medverkar i studien. 
 
 
 
Jag godkänner inte att min son/dotter medverkar i studien. 
 
 
 
 
Ort, datum: __________________________________________ 
 
Namn, förälder: _______________________________________ 
 
Namn, förtydligande: ___________________________________ 
 
Namn på er son/dotter: _________________________________ 
 

mailto:cd22aw@student.hik.se
mailto:pf22bp@student.hik.se


II 

 

 BILAGA 2 

 

FRÅGEFORMULÄR 

 
Vänligen ringa in det svarsalternativ som du tycker passar bäst. 

 

 

Är du?  Flicka    

Pojke               

 

1. Hur många böcker har du läst från i somras till nu?   

Ingen  1-2  3-4  5 eller fler 

 

 

2. Det är roligt att läsa böcker.   

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

3. Det är tråkigt att läsa böcker.    

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

4. Man kan lära sig saker av att läsa böcker.  

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

5. Jag gör hellre något annat än läser en bok.  

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

6. Jag tycker det är svårt att hitta böcker som jag vill läsa.   

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

7. Jag blir glad om jag får böcker i present.   

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

8. Enda gången jag läser böcker eller tidningar är när jag vill ta reda på 

fakta om något.   

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

 

9. Jag lånar gärna böcker på biblioteket.   

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 



III 

 

10. Hemma hos mig läser vi mycket böcker. 

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

11. Hemma hos mig läser vi mycket tidningar. 

håller helt med   håller inte alls med 

          1  2  3            4 

 

12. Hur ofta läste någon för dig när du var liten? 

dagligen 1-2ggr/vecka  ca 1 gång i månaden          aldrig 

 

 

13. Hur ofta läser du tidningen på Internet? T.ex. Barometern, BLT, 

Sydöstran, Östran, Aftonbladet, Expressen.   

dagligen 1-2ggr/vecka  ca 1 gång i månaden          aldrig 

 

 

14. Hur ofta läser du böcker på din fritid?  

dagligen 1-2ggr/vecka  ca 1 gång i månaden         aldrig 

 

 

15. Hur ofta läser du dagstidningar.  

dagligen 1-2ggr/vecka  ca 1 gång i månaden         aldrig 

 

 

16. Hur ofta läser du serietidningar?   

dagligen 1-2ggr/vecka  ca 1 gång i månaden         aldrig 

 

 

17. Hur ofta läser du veckotidningar t.ex. Julia, Frida, Bilsport Junior, White 

Dwarf, Vecko Revyn, Goal?    

dagligen 1-2ggr/vecka  ca 1 gång i månaden          aldrig 

 

 

 

18. Just nu läser jag:_______________________________________ 

 

 

19. Vilken är din favoritbok?_________________________________  

 

 

20. Vilken är din favorittidning?______________________________  

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 


