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Abstract 

Examensarbete inom lärarutbildningen i svenska för gymnasieskolan. Institutionen för språk 

och litteratur, Linnéuniversitetet. Växjö 2010-06-05 

Detta arbete har som syfte att undersöka gymnasieungdomars läsintresse och vilken 

inställning de har till skolans litteraturundervisning. Vidare studeras deras läsvanor under 

gymnasietiden för att se om någon förändring sker och vilka faktorer som i så fall påverkar en 

förändring. 

De metoder som har använts är en enkätundersökning samt intervjuer. 116 elever i årskurs 1-3 

på två studieförberedande program, NV och SP, besvarade en enkät. Därefter intervjuades 8 

elever om sin inställning till läsning av skönlitteratur och om sina läsvanorna.  

Enligt forskning som gjorts under åren är flickor mer intresserade av läsning än vad pojkar är 

och samma resultat framgår även av min undersökning. 

Den här studien visar dessutom att många elever läser mindre under skoltiden på gymnasiet 

därför att skolarbetet kräver en större arbetsinsats och tar mer tid. Den visar också att de 

elever som redan har ett läsintresse behåller det och tänker sig att återuppta det efter 

gymnasietiden. Vissa elever visade svagt intresse redan när de började årskurs 1 och för en 

del av dem ändras inte inställningen efter den undervisning i litteratur som sker i svenska A 

och B. Andra anser att undervisningen stimulerat dem att välja litteratur de annars inte skulle 

ha valt. 
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1.  Inledning 

Ofta ställs frågan varför man ska läsa litteratur och det finns inget enkelt, entydigt svar. I sin 

bok Varför läsa litteratur? diskuterar Magnus Persson frågan som han ser som högst aktuell i 

”tider av intensiva kulturella, medieteknologiska och samhälleliga förändringar” (Persson 

2008:6). Enligt Judith A. Langer, en välkänd amerikansk litteraturforskare, spelar litteratur en 

viktig roll i våra liv, ofta utan att vi själva är aktivt medvetna om vad som händer i vårt 

undermedvetna och hur vi påverkas när vi läser. Vi har alla individuella, litterära erfarenheter 

med oss i livet, vilka är viktiga att ta vara på och vidareutveckla eftersom litteraturen är en 

viktig väg till bildning (Langer 2005).  

     Alla behöver läsa i olika situationer där det handlar om kunskap och inte om intresse. Att 

läsa för nöje och avkoppling är något annat där en inre drivkraft och motivation styr 

läsningens omfattning och innehåll. Det är viktigt att kunna läsa för att klara allt som krävs i 

vardagen men att läsa för nöjes skull är något man väljer. 

     Läsning har alltid varit en viktig del av mitt liv och är ett av mina största intressen. I vårt 

pedagogiska uppdrag ingår som en viktig del att skapa ett gynnsamt studieklimat där eleven 

motiveras och engageras i sin kunskapsutveckling i vilken läsning i olika former ingår som ett 

viktigt moment. Om man som lärare kan skapa en positiv attityd till läsning lägger man 

grunden för ett livslångt läsintresse. Eftersom jag alltid har varit intresserad av böcker och 

läsning, valde jag att skriva om gymnasieungdomars läsvanor och läsintresse för jag tror att 

kunskap om och insikt i ämnet kan vara till stor nytta i mitt fortsatta arbete som lärare i 

svenska. 

   Med detta arbete vill jag ta reda på hur mycket och ofta gymnasieungdomar läser. Jag vill 

också skaffa mig kunskap om hur deras inställning till att läsa skönlitteratur ser ut och om 

deras läsintresse och läsvanor har förändrats under gymnasietiden. Vidare vill jag skapa mig 

en bild av hur eleverna upplever litteraturundervisningen i de båda kurserna svenska A och B 

samt vilken uppfattning de har om litteraturvalet som erbjuds. För att samla in material till 

min undersökning utförde jag en enkätundersökning bland eleverna, gjorde ett antal 

elevintervjuer och samtalade med deras lärare.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka ungdomars skönlitterära läsvanor och läsintresse och att se om någon 

1 

 
                                                                                                                                                                                       
   



förändring sker under deras studietid på gymnasiet. 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

• Vilken inställning har eleverna till skolans litteraturundervisning, sin läsinsats och sina 
läsvanor? 

• Hur förändras deras läsvanor och läsintresse under gymnasietiden? 

• Vilka faktorer kan man urskilja som påverkar en eventuell förändring? 
 

2.  Bakgrund 

2.1  Historia 

I boken Läsglädje i skolan (1998) gör Amborn och Hansson en historisk tillbakablick på 

läsandets historia. Före Folkskolans införande 1842 hade kyrkan den totala makten över 

läsning och undervisning. År 1868 kom Läsebok för Folkskolan vars främsta syfte var att lära 

barnen vedertagna normer såsom flit, dygd och skötsamhet via den tidens populära författare, 

bl.a. Runeberg, Topelius, Geijer och Tegner. I och med införandet av Folkskolan avtog 

kyrkans inflytande och dominans på undervisningen. Medelklassens inflytande ökade och det 

var sedermera deras normer och värderingar som gällde.  

     När grundskolan genomfördes 1962 specificerades skönlitteraturens roll i svensk-

undervisningen till att stimulera läslust och intresse. Skönlitteraturen blev ett huvudmoment i 

Lgr-80 och i LpO 94 anses läskunnigheten vara en förutsättning för att aktivt kunna delta i 

samhället. I Läroplanen 2000 lyfts läsning av skönlitteratur även fram som en viktig 

förutsättning för att förstå kulturens mångfald. Tidigare var läslust förknippat med viljan att 

studera vidare.  

Enligt Amborn & Hansson (1998) finns fem viktiga skäl till att ägna sig åt läsning av 

skönlitteratur, nämligen språkutveckling, möjlighet till samtal, tröst, utveckling av empatisk 

förmåga och att det är roligt (Amborn & Hansson 1998:9-12). 

 

2.2  Kunskapsgymnasiet 
Eleverna i min undersökning går på Kunskapsgymnasiet, en friskola där varje elev ges en 

personligt utformad utbildning. Utbildningen anpassas efter elevens mål, ambitioner och 
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förutsättningar. Eleven sätter upp tydliga kunskapsmål och lärstrategier, sätt att lära, och 

lockas därmed att tänja sina gränser för att nå optimala resultat.  

 

I årskurs 1 på gymnasiet läses kurser och ämnen i tematisk form där vissa kurser är 

ämnesintegrerade. I årskurs 2 läser alla elever Svenska B. 

Kunskapsporten är ett verktyg för att möjliggöra en personligt utformad utbildning inom 

Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsporten presenterar alla tema- och 

stegkurser och där finns mål, kriterier, arbetsgångar, olika uppgifter, elevexempel och 

redovisningsformer för att ge optimala förutsättningar för lärandet. Resultaten i min 

undersökning kan influeras av skolformen och elevernas arbetssätt och målsättning 

(Kunskapsnätet). 

2.3  Styrdokumenten 

I styrdokumenten lyfts läsning av skönlitteratur fram som en av de aktiviteter som ger 

svenskämnet legitimitet. I Perssons studie av styrdokumenten från Lgr 62 och framåt betonar 

han ett antal viktiga anledningar till att läsa skönlitteratur.  Han konstaterar vidare att 

legitimeringarna är desamma för gymnasiet. Eleverna ska ägna sig åt litteraturläsning för att 

det 

- ger upplevelser 

- ger kunskap 

- är språkutvecklande 

- utvecklar och stärker den personliga identiteten 

- stärker den kulturella identiteten 

- ger förtrogenhet med kulturarvet 

- ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald 

- främjar goda läsvanor 

- motverkar odemokratiska värderingar 

- skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever (Persson 2008:121-133). 

 

I den nya läroplan för gymnasieskolan som trädde i kraft 1994, Lpf 94, fastställdes endast 
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slutmålen för undervisningen av centrala myndigheter. Skolverkets ämnesplan för svenska 

beskriver utbildningen i ämnet där syftet är att ”stärka den personliga och kulturella 

identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och 

ställningstagande”. Mötet med litteratur bidrar till individens mognad och personliga 

utveckling. Ett ytterligare syfte är att ta del av och ta ställning till kulturarvet. Mål att sträva 

mot är att eleven  

fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten […] 

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och 
kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje, 

får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna 
sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider. (Skolverket Ämne – 
Svenska)    

Språk och litteratur behandlas som en helhet.  

I kärnämneskurserna i Svenska ingår enligt Skolverkets ämnesplan  

för Svenska A 

Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under 
olika tider […] 

och för Svenska B 

Läsning  enligt  elevernas  önskemål  […]  men  litterära  och  andra  texter  fokuseras  tydligare  som 
kunskapskällor. Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I kursen accentueras 
starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande samhällsförhållanden. (Skolverket 
Ämne – Svenska) 

Enligt kursplan för SV1201 – Svenska A ska eleven 

kunna formulera egna tankar och  iakttagelser och göra egna bedömningar vid  läsning av saklitteratur och 
litterära texter från olika tider och kulturer 

känna  till några vanliga myter och motiv  i  litteraturen, vilka  speglar  frågor  som har  sysselsatt människor 
under olika tider. (Skolverket SV1201) 

På Nationella program i årskurs 1 på Kunskapsgymnasiet läser alla elever kursen svenska A. 

”Den bygger vidare på utbildningen i grundskolan. Läsning för lust och glädje, för självkännedom 

och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider ingår i kursen” 

(Kunskapsporten, endast tillgänglig för medarbetare och elever). Ämnet ingår i 

temaundervisningen där olika ämnen integreras i olika temaområden. Svenska A är en del i 
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temastudierna där ämnena svenska, naturkunskap, religion, historia och samhällskunskap 

ingår. Svenskämnet blir mer som ett redskap för att utföra arbeten i de andra temaämnena, 

vilket medför begränsad tid för litteraturundervisning. I anslutning till två temakurser läser 

eleverna skönlitterära verk de får välja från en lista med 8-10 titlar. De läser två böcker i 

årskurs 1 och böckerna är valda utifrån temaämnet (information inhämtad genom intervju 

med läraren i svenska, Lena Skans 2010,  och från Kunskapsporten). 

Enligt kursplan för SV1202 – Svenska B som också är en kärnämneskurs ska eleven 

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 
anknytning till vald studieinriktning 

ha  tillägnat  sig  och  ha  kunskap  om  centrala  svenska,  nordiska  och  internationella  verk  och  ha  stiftat 
bekantskap med författarskap från olika tider och epoker (Skolverket SV1202) 

Vad gäller svenska B på Kunskapsgymnasiet, så ”bygger eleverna vidare på kunskaperna från 

Svenska A, men fokuserar i större utsträckning på litterära texter som kunskapskällor där 

litteraturhistorien utgör en viktig del.  Läsning enligt elevernas önskemål ingår även i Svenska B. 

Svenska B har jämfört med Svenska A en mer analytisk inriktning” (Kunskapsporten).  I svenska 

B läses litteratur från tre epoker. Den första sträcker sig från antiken till 1800-talet med valfri 

litteratur som väljs från en lista med förslag. Där skriver eleverna litteraturanalys och lär sig 

att kontextualisera epoken. Den andra är 1900-tals litteratur där grupper om 4-5 elever läser 

samma bok och diskuterar den. Den tredje är modern litteratur från 2000-talet där man också 

ser en roman filmatiserad för att kunna jämföra hur handlingen återges i filmversionen. Man 

läser också Medea gemensamt och analyserar verket utifrån givna kriterier. I 

litteraturundervisningen vävs även språkhistoria och språksociologi in. Litteraturdelen får 

stort utrymme i kursen svenska B (information inhämtad genom intervju med läraren i 

svenska Marika Andersson 2010 och från Kunskapsporten). 

2.4  Tidigare forskning 

Under årens lopp har det forskats och skrivits mycket kring läsvanor, läsförmåga och 

läsintresse i olika sammanhang och vilken roll den tryckta boken spelar i människors liv.  

2.4.1  Läsförmåga och läsprestationer 

Karin Taube har skrivit boken I barns tidiga läsning där hon går igenom tidigare forskning 

om barn- och ungdomars läsvanor och läsförmåga, bland annat ur genusperspektiv och med 
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fokus på skillnader i pojkars och flickors läsning.  

Taube sammanfattar de viktigaste resultaten av olika internationella studier och finner när 

det gäller läsförmåga att flickor läser i genomsnitt bättre än pojkar. Resultaten visar också att 

flickor läser mer och oftare och tycker bättre om att läsa. Taube skriver dessutom att flickor är 

mer läsengagerade och oftare läser för nöjes skull medan pojkarna mer tenderar att läsa när de 

måste. Ett skäl till pojkars låga läsintresse kan vara det material de förväntas läsa, vilket inte 

engagerar eller intresserar dem tillräckligt för att stimulera deras läslust. Andra menar att valet 

att inte läsa påverkas av kamrater, sociala normer och ett mansideal som inte främjar läsning 

då läsning inte är ett kriterium för manlighet (Taube 2007). 

Den första större internationella läsundersökning Sverige deltog i var år 1970 och 

genomfördes av IEA (International Association for The Evaluation of Educational 

Achievment) vilken är en internationell akademisk sammanslutning som jämför 

skolprestationer i olika länder. Resultaten visar att de svenska eleverna hävdade sig väl på 

läsproven. Man kan urskilja ett samband mellan social bakgrund och resultat (Skolverket 

2007:31). År 1991 gjordes en ny undersökning där de svenska elevernas läsprestationer var 

jämförbara eller bättre än 1970 (Skolverket 2007:36). 

En ny internationell läsundersökning gjordes 1994-96  av OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development),  en global organisation för demokratiskt styrda 

länder med marknadsekonomi. Studien, IALS (International Adult Literacy Study) visar att 

svenska vuxna hävdade sig mycket bra i läsning i jämförelse med USA, Kanada, 

Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Irland, Australien, Nya Zeeland, Schweiz 

och Polen. Läsnivån var hög i åldrarna 16-25 år bland dem som gått i grundskolan 1977-1995. 

De bästa läsarna fanns i åldersgruppen 25-35 år, medan de flesta läsare på lägre nivåer fanns i 

gruppen 55-65 år, de som gått kortast tid i skolan (Skolverket 2007:37). 

Under 2000-talet har de internationella studierna fått stor uppmärksamhet eftersom 

resultaten är en prestigefråga. Tydligt är att svenska elever ligger bra till i jämförelse med 

andra när det gäller läsförståelse (Skolverket 2007:46). 

Vart tredje år genomförs PISA-undersökningar (Programme for International Student 

Assessment). Det är ett OECD-projekt som genom olika prov undersöker hur väl eleverna är 

rustade att möta framtiden. Arbetet påbörjades 1998 och den första undersökningen gjordes år 

2000. PISA-undersökningarna 2000 med fokus på läsning och 2003 med fokus på matematik 

visar att femtonåringar i Sverige hade högre läsförståelseresultat än genomsnittet. Båda 
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studierna visar att svenska flickor presterar bättre än pojkar (Skolverket 2007:45; Taube 

2007). En ny undersökning gjordes våren 2009 och resultatet kommer att publiceras i 

december 2010 (Skolverket PISA 2009). Det finns tydliga skillnader mellan pojkars och 

flickors resultat där flickor presterar bättre än pojkar. Viktigt att notera är att det finns 

individuella skillnader och att många pojkar läser bättre än många flickor (Taube 2007). 

I Skolverkets Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 kan man se att 85 procent av 

eleverna i årskurs 9 år 1992 ansåg att det är viktigt att läsa skönlitteratur. I Skolverkets 

Nationella utvärderingen 2003 hade den siffran sjunkit med ca 10 procent (Skolverket 2004). 

    

2.4.2  Läsvanor 
För att stimulera läsintresset är en viktig grundförutsättning ett tillgängligt och 

intresseväckande utbud av skönlitteratur. I tidskriften Forskning & Framsteg 4/2008 skriver 

Henrik Höjer att det aldrig har sålts så många böcker som nu. Bokförsäljningen har 

fördubblats de senaste tjugo åren. Men läsningen ökar inte i samma takt. Enligt Johan 

Svedjedal, litteratursociolog vid Uppsala universitet, har det stora intresset för boken i dag att 

göra med digitaliseringen av samhället. Böcker är numera överkomliga i pris och boken 

representerar något fast och beständigt. I det digitala flöde vi lever blir den tryckta boken ett 

alternativ när det gäller kunskap och upplevelse. Genom den går man in i en annan värld som 

styrs av en författarröst som bestämmer tempot (Forskning & Framsteg 4/2008). 

   Studier av bokläsning har ingått i barometerundersökningar som Mediebarometern 

(Nordicom vid Göteborgs universitet) och Kulturbarometern (Statens Kulturråd) har gjort. På 

så sätt kan viss kunskap erhållas om dagens läsvanor i ett 20-årsperspektiv. Enligt gjorda 

undersökningar är det fler människor som varje dag ägnar sig åt bokläsning än åt andra media 

såsom tidningar och internet. Även i ett vidare sammanhang ligger bokläsningen högt i 

Sverige vilket framgår av EUs Eurobarometer (2001) avseende kulturvanorna i 15 EU-länder.  

Kulturrådets statistik visar att de som läst mindre inte ökar sitt läsande, utan de som redan 

läser mycket läser mer. SCB:s undersökning om läsvanor i ett tjugoårsperspektiv visar att den 

yngsta ålderskategorin (16-24 år) har minskat sitt läsande.  Den minskningen uppvägs av 

äldre kategoriers myckna läsande, men kan komma att påverka siffrorna för totalbefolkningen 

längre fram om trenden håller i sig (Kulturrådet Statistik om böcker och kulturtidskrifter). 

Kulturrådet konstaterar att bokläsandet är tämligen konstant över åren sett till hela 
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befolkningen. Siffror visar att kvinnor läser skönlitteratur i betydligt större utsträckning än 

män. Bland de unga kvinnorna läser, enligt Kulturrådets undersökningar, 29.7 procent 

skönlitterära böcker varje vecka, medan andelen unga män som varje vecka läser 

skönlitteratur är 13 procent (Kulturrådet Bokläsning). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) läser männen allt mindre - siffrorna har dalat sedan 

tidigt 1980-tal. Även unga kvinnor läser mindre, medan kvinnor över 55 år läser mer. Den 

andel av befolkningen som läser böcker varje vecka, cirka 40 procent, har legat konstant 

sedan början av 1980-talet (Kulturrådet). 

2.4.3  Förebilder, krav och förutsättningar 

I Läsning från början (2003) skriver Anne-Marie Körling att alla kan lära sig läsa i skolan 

men hon funderar samtidigt, liksom många andra, på vad som gör att vissa lär sig älska att 

läsa. En viktig faktor, anser hon, är att det finns läsande förebilder i barnet, elevens, 

ungdomens närhet. Hon menar också att det kan vara negativt att ha krav på sig när man läser 

eftersom läsningen då inte blir så privat som den bör vara för att ge bestående läsupplevelser 

och läslust. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för unga läsare för att de ska lyckas i 

sin läskarriär. Ett genuint intresse kan skapas, menar Körling, om man har en tillåtande och 

stimulerande läsmiljö (Körling 2003:10-25). 

3.  Metod 

3.1  Metodval 

Jag har genomfört en kombinerad kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning bland 

gymnasieelever i årskurs 1-3 på två studieförberedande program, Naturvetenskaps-

programmet (NV) med inriktning Naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) 

med inriktningarna Samhällsvetenskap eller Ekonomi på en gymnasieskola i Mellansverige.  

Drygt hälften av frågorna besvaras med fritt formulerade svar och knappt hälften med fasta 

svarsalternativ och graderad skala. Jag intervjuade också ett antal elever och samtalade med 

deras lärare för att kartlägga litteraturstudierna både ur elev- och lärarperspektiv. 

Respondenterna valde jag på ett sätt så att de kan tänkas motsvara de krav man kan ställa på 

representativitet och generaliserbarhet för de programmen i förhållande till ämnet. Det totala 

antalet elever på de båda program jag valde att göra enkäten på uppgår till 184, vilket är lika 

med det totala antalet elever på den aktuella gymnasieskolan.  Av de 184 som tillfrågades om 
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att utföra enkäten valde 116 att svara, så antalet respondenter är således 116 elever. Antalet 

respondenter anser jag kan ge mig tillräckligt med information för att kunna dra meningsfulla 

och någorlunda tillförlitliga slutsatser.  

Jag kontaktade nyckelpersoner på skolan för att få tillstånd att genomföra min 

enkätundersökning och mina intervjuer. Eftersom undersökningen gjorts bland äldre elever 

ansåg inte rektor på skolan att medgivande om deltagande behövde inhämtas från föräldrar. 

Syftet med intervjuerna var att få fördjupad insikt i de frågor jag ställt i min enkät. Via 

intervjuerna skulle man kunna få mera nyanserade beskrivningar av elevens läsvanor och 

läsintresse. 

Min intervju hade låg standardiseringsgrad, då frågorna utgår från ett i förväg planerat 

frågeformulär, men formuleras om och anpassas under intervjun beroende på den intervjuades 

svar. De följer ändå ett relativt strukturerat mönster, då jag strävar efter att kunna jämföra och 

generalisera utifrån givna svar. När det gäller svarsutrymmet fanns ett stort utrymme för 

intervjupersonen att svara inom, vilket gav intervjun en halvstrukturerad karaktär (Patel & 

Davidsson 2008:71-73).  

Jag inledde både enkät och intervju med neutrala frågor för att få de relevanta 

bakgrundsvariabler jag behövde information om. Jag avslutade intervjun neutralt för att ge 

utrymme för kommentarer kring frågornas innehåll och enkäten och genom att ställa frågan 

om favoritböcker och favoritförfattare. Däremellan kommer frågorna som rör själva 

frågeställningen. Vid utarbetandet av enkät- och intervjufrågor strävade jag efter att täcka in 

alla tänkbara delområden och jag övervägde noggrant svarsalternativen.  

Eftersom jag utgick ifrån en kvalitativ intervju med låg grad av strukturering och 

standardisering, strävade jag också efter att täcka in alla delområden genom att formulera 

frågor i förväg, vilka sedan kunde individanpassas under själva intervjun. Jag lade också stor 

vikt vid att arbeta systematiskt för att fokusera på varje delområde för sig, vilket sedan skulle 

resultera i en så heltäckande belysning som möjligt.  

Vid intervjun sekvenserade jag frågorna enligt en modell som Patel & Davidsson kallar för 

”tratt-teknik”, vilket innebär att man börjar med stora, öppna frågor för att sedan gå över till 

mer specifika. Vid frågeformuleringen strävade jag efter att undvika långa frågor, ledande 

frågor och dubbelfrågor (Patel & Davidsson 2008:73-75). 

Delar av enkätfrågorna är formulerade med fasta svarsalternativ där jag följde Patel & 

Davidssons rekommendationer att variera svarsalternativen. De innehöll både svarsalternativ 
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med frekvenser och antal, svarsalternativ med en lista av alternativ och svarsalternativ med 

graderad inställning där inställningen kan uttryckas i form av en skala (Patel & Davidsson 

2008:75-77). 

Jag förberedde både enkäten och intervjuerna noggrant. För det första tänkte jag verkligen 

igenom olika aspekter i mina frågeställningar, ifrågasatte om alla delområden och variabler 

jag var intresserad av fanns med och om de var optimalt formulerade. För det andra granskade 

jag frågorna kritiskt för att kunna stryka frågor som egentligen inte hörde till 

frågeställningarna. Jag var också noga med att formulera frågorna så de inte skulle kunna 

missuppfattas av respondenten. En tredje förberedelse var att prova både enkäten och 

intervjun för att se om frågorna fungerade och om de gav den information som var avsedd.  

Jag samtalade med dem som läste enkäten och besvarade frågorna i min pilotundersökning 

för att höra dem berätta om vad de inte förstått eller vad de trodde skulle kunna missförstås 

och för att höra deras förslag till eventuella ändringar och/eller tillägg. Jag tog också hjälp av 

en kollega som granskade frågorna utifrån. Jag fick en hel del beaktningsvärda synpunkter 

både från eleverna och från min kollega och gjorde följaktligen vissa justeringar för att 

förbättra kvaliteten ytterligare.  

Jag lät enkäten gå en andra testrunda för att vara säker på att jag hade gjort lämpliga 

ändringar och att frågeställningarna var tydliga och välformulerade. Jag fick då en bra 

uppfattning om mina frågor uppfattades som jag hade planerat och jag kunde lyssna kritiskt 

på inspelningen för att kunna utveckla min intervjuteknik ytterligare.  

Sist i enkäten fanns en fråga om eleven kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Det var 

relativt få som som var villiga att ställa upp. Dessa elever kontaktade jag sedan via respektive 

ansvarig lärare. Några elever kontaktade jag via mejlen men den vägen fungerade mindra bra. 

Jag sökte upp eleverna vid en basgruppssamling och gav dem tid då de kunde komma till min 

avdelning och bli intervjuade.  

Vid intervjuerna valde jag att göra ljudinspelningar efter att ha fått tillstånd av intervju-

personerna för att få svaren registrerade så exakt som möjligt. 

3.2  Genomförande 

När enkätfrågorna var genomarbetade och testade kunde enkäten utföras bland eleverna. Jag 

kontaktade ansvarig lärare för respektive grupp via mejl och informerade dem om tidsplan 

och utförande. Jag lämnade enkäterna till ansvarig lärare som instruerade eleverna på en 
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basgruppssamling. Sedan fick eleverna fylla i enkäten på egen hand och lämna in den. 

Målgruppen för undersökningen är två studieförberedande program där eleverna förväntas 

vara studiemotiverade, engagerade och intresserade, vilket kan ha viss inverkan på svarens 

kvalitet och omfång. Eftersom enkäten fylldes i anonymt går det inte att säga vilka som valde 

att utföra uppgiften och vilka som valde att avstå. Skälet till att vissa elever inte svarade går 

inte heller att utröna. En hypotes jag har är att en del elever inte var närvarande vid 

basgruppsmötet och därför inte fick tillfälle att få tillgång till en enkät. En annan hypotes är 

att de flesta som svarade är de mest motiverade och intresserade eleverna som är bra på att ta 

ansvar. Något andra tillfälle gavs inte och det mest av praktiska skäl, eftersom jag inte träffar 

de aktuella eleverna och inte ville lägga för mycket extraarbete på mina kollegor på 

gymnasiet. Jag vet också att andra enkätundersökningar gjordes vid samma tillfälle och även 

det kan ha haft en negativ påverkan på antalet respondenter i mitt fall. 

3.3  Databearbetning 

När jag samlat in alla enkäter gick jag systematiskt igenom dem och gjorde en 

sammanställning som underlag för att kunna tolka resultatet, dra slutsatser och diskutera kring 

resultatet. Svaren listade jag i tabellform utifrån de olika frågeställningarna för att kunna få en 

generell överblick av resultatet. Utifrån den sammanställningen kunde jag sedan genomföra 

relevanta beräkningar för att kunna redovisa och diskutera resultatet. 

3.4  Etiska ställningstagande 

Jag har strävat efter att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av de fenomen jag undersökte. 

Jag har följt Vetenskapsrådets etiska principer som gäller för vetenskaplig forskning. Jag har 

alltså tagit hänsyn till informationskravet vilket innebär att uppgiftslämnarna har informerats 

om undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt, samtyckeskravet där 

deltagarna själva får avgöra om de vill deltaga eller inte, konfidentialitetskravet där del-

tagandet omfattas av gällande regler för sekretess, och nyttjandekravet där jag angett att 

uppgifterna bara kommer att användas för mitt forskningsändamål (Forskningsetiska principer 

utgivna av Vetenskapsrådet).  
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4.  Resultat 

4.1  Enkäterna 

Enkätundersökningen som genomfördes på de två studieförberedande programmen, NV och 

SP, i en gymnasieskola i en större stad i Mellansverige distribuerades via basgruppsledarna 

till skolans eleverna.  

4.1.1 Respondenterna 

Det totala antalet elever på skolan är fördelade, som figuren nedan visar, på NV1 25 elever, 

NV2 28 elever, NV3 13 elever; SP1 35 elever, SP2 55 elever och SP3 15 elever. 
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Figur 1: Totalt antal elever på skolan på NV och SP fördelat på respektive årskurs. 

Utifrån det totala antalet elever, 184 stycken, svarade 116 elever vilket ger en svarsfrekvens 

på 62%. I år 1 deltog 80% (48 elever, 21 i NV1 och 27 i SP1 av 60 elever), i år 2 deltog 66% 

(55 elever, 21 i NV2 och 34 i SP2 av 83 elever) och i år 3 deltog endast 31% (13 elever, 5 i 

NV3 och 8 i SP3av 31 elever). Svarsfrekvensen på enkäterna visas i figuren nedan. 
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Figur 2: Antal pojkar och flickor på respektive program som har svarat på enkäten. 

I figur 3 kan vi se ytterligare en uppdelning där enkätsvaren fördelas på program, årskurs och 

kön och då ser resultatet ut som följer. 
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Figur 3: Antal pojkar och flickor på respektive program som har svarat på enkäten och antal som svarat i 
procent. 

Könsfördelningen bland dem som svarade var 65 flickor och 51 pojkar. Alla deltagare svarade 

seriöst på frågorna och de allra flesta gav något slags svar på relevanta frågor. 

4.1.2  Läsintresse 

Intresset för läsning varierar bland ungdomarna, men i figuren 4 kan man se att många är 

positivt inställda till läsning av skönlitteratur. Av de tillfrågade svarade 18 flickor av 65 att de 

alltid och 19 att de ofta tycker om att läsa, medan motsvarande siffror för pojkarna är 6 av 51 

som alltid och 8 som ofta gillar att läsa. Ungefär lika många av båda könen, 16 flickor 
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respektive 13 pojkar, säger att de gillar att läsa ibland. Av flickorna säger 10 och av pojkarna 

13 att de sällan läser, medan 13 pojkar säger att de sällan läser. Endast en flicka säger att hon 

aldrig läser, medan siffran är högre för pojkar där så många som 7 säger att de aldrig läser.  

 

 

Figur 3: Totala antalet elever som alltid, ofta, ibland, sällan eller aldrig gillar att läsa. 

Omvandlat i procent visas resultatet i nästa figur där vi kan se att 21% alltid gillar att läsa, 

23% ofta, 25% ibland, 20% sällan och 7% aldrig gillar att läsa. 4% avstod svar. 
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Figur 4: Antal pojkar och flickor som gillar att läsa angivet i procent. 

För att tydligare kunna se skillnaden mellan flickors och pojkars läsintresse bland de elever 

som deltog i min undersökning,visas flickors respektive pojkars läsintresse i figur 5 nedan där 

man kan se att det är dubbelt så många flickor som alltid eller ofta gillar att läsa om man 

jämför med antalet pojkar. När det gäller att läsa ibland är siffran ungefär densamma för båda 

könen men det är fler pojkar, mer än dubbelt så många som flickorna, som säger att de sällan 

eller aldrig gillar att läsa. Det var några pojkar, 8%, som valde att inte svara på den frågan. 

Flickor som gillar att läsa 
skönlitteratur

28%

29%

25%

15%

1%

2%
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Figur 5: Läsintresset i procent för flickor respektive pojkar. 

För att få en ännu tydligare överblick av förhållandet mellan attityd till läsning i förhållande 

till kön och program följer en figur som visar uppdelningen efter kön och program. 
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Figur 6: Antal elever, flickor/pojkar som gillar att läsa fördelade på respektive program. 

4.1.3  Lästid 
Knappt hälften (44%) läser flera gånger i veckan. Endast 9, 10% av dem som svarade läser 

varje dag, medan cirka en tredjedel, 30% läser på helgen. Här var det 11, 9% elever som inte 

fyllde i något svar. Det är 71 elever (61%) som läser annan litteratur än det som ska läsas för 

kursen i svenska. 

 

Figur 7: Här visas läsfrekvensen för eleverna. 

Eleverna i de tre årskurserna ägnar olika mycket tid åt läsning av skönlitteratur hemma och i 

skolan. NV-elever i åk 1 läser ungefär 2h/v hemma och 1h/v i skolan, medan SP-elever i åk 1 
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läser 1,5h/v hemma och drygt 40 minuter/v i skolan. I åk 2 minskar lästiden hemma med cirka 

30 minuter/vecka till 1.5 h/v för NV-eleverna och knappt 40 minuter i skolan. För SP-

eleverna minskar den hemma till 1h 15 min/v och ökar något i skolan till drygt 40 minuter. I 

åk 3 ökar lästiden hemma för NV-eleverna till 2,5 h/v medan den är konstant 1h 15 min för 

SP-eleverna. I skolan läser NV-eleverna i trean inget eftersom de inte läser någon kurs i 

svenska, medan SP-eleverna säger att de läser cirka 40 min/v i skolan. 

4.1.4 Inställning till läsning av skönlitteratur 

I en av frågorna fick eleverna gradera sin inställning till läsning av skönlitteratur på en skala 

från 1-10 i flera olika tidsperspektiv: under tidigare skoltid, gymnasieår 1-3 och 

uppskattningsvis i framtiden.  

Tidigare skoltid: 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

År 1  1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

År 2  1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

År 3  1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

Hur tror du din inställning kommer att vara i framtiden? 

  1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

För flera, 37/116, 31%, har intresset stigit och förväntas vara så i framtiden. 20 elever av 116 

anger ett minskat intresse, vilket betyder 17%. För 28 elever eller  24% har intresset varierat 

under åren och för 26 elever, vilket innebär 22%,  är värdet konstant över åren. Sju elever 

valde att inte svara. I den ovan gjorda generella tolkningen redogörs endast för förändringen 

ur tidsperspektiv, oavsett om den låg högt eller lågt på skalan. Vid en närmare analys och 

uppdelning efter kön, program och grad på skalan kan följande resultat redovisas. 

I NV1 är det 7 flickor och 6 pojkar som är positivt inställda till att läsa. De anger alla en 

hög siffra på den graderade skalan och den är konstant hög för tidigare, nuvarande och 

framtida läsning. Fler än hälften anger en hög utgångssiffra som sedan minskar under årskurs 

1, då anledningen anges vara ökad arbetsbelastning med mycket skolarbete och andra 

intressen som prioriteras och tar tid. I framtiden tror de samtidigt att de kommer att behålla 

sin positiva inställning. De anger också att litteraturundervisningen inte har påverkat dem 

nämnvärt.  Litteraturundervisningen i åk 1är inte så omfattande utan vävs mer in i 

temaundervisningen där svenskan blir som ett redskap för att utföra uppdragen i de andra 
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ämnena. Litteraturdelen får ta större plats under åk 2. 

För de 12 pojkarna  på samma linje och årskurs varierar siffran mer, då 4 elever ligger så 

lågt som 1 och 2 på skalan, medan knappt hälften anger att de är mycket positivt inställda och 

håller sig till så höga värden som 9 och 10 på skalan. Däremellan ligger några med 

medelintresse. De som inte är intresserade var det inte tidigare heller och 

litteraturundervisningen har inte påverkat dem alls. För dem som är medel och mycket 

intresserade har inte inställningen förändrats utan är konstant sedan tidigare. De anger inte 

heller att de påverkats nämnvärt av litteraturundervisningen, förmodligen av samma skäl som 

generellt sett gäller för åk 1. 

I NV2 har 13 flickor och 4 pojkar svarat på enkäten. Här är majoriteten positivt eller 

mycket positivt inställd till läsning av skönlitteratur och de anger genomgående höga värden 

på skalan. De som inte var så positiva till läsning tidigare har i samtliga fall angett att intresset 

ökat och att det troligtvis kommer att bestå i framtiden. De läser även annan skönlitteratur än 

den de måste läsa och de är överlag positivt inställda till litteraturundervisningen. 

Förklaringar som eleverna har angett i sina enkätsvar är ett ökat intresse då litteraturen man 

läst inte varit den man själv skulle ha valt men den ”öppnade ögonen” för ny litteratur och det 

var positivt att stifta bekantskap med genrer man inte var så van att läsa. En annan förklaring 

de ger är att intresset för äldre litteratur har ökat efter litteraturstudierna på kursen i svenska 

B. Även dessa elever anger dock att annat skolarbete tar mycket tid och att det inkräktar på 

den tid man har att nöjesläsa. Andra faktorer som  spelar in är umgänge med kompisar som tar 

mer tid, andra intressen som konkurrerar och att man behöver koppla av från skolarbetet med 

annan aktivitet än mer läsning. 

Antalet elever som svarade på enkäten i åk 3 var väldigt få. Totalt sett är det förhållandevis 

få elever i åk 3 då skolan var nystartad när de började åk 1. Treorna har en positiv eller 

mycket positiv inställning till att läsa litteratur och tycker det varit stimulerande att läsa 

litteratur man inte skulle ha valt själv. 

I SP1 är det betydligt fler flickor än pojkar som svarat. I den här begränsade 

undersökningen är det många av dem som inte är så förtjusta i att läsa, då många befinner sig 

i kategorin elever som läser sällan eller ibland och de var heller inte speciellt intresserade 

tidigare. De anger att läsvanorna inte förändrats nämnvärt. De har överlag låga siffror eller 

medelsiffror i sin inställning till läsning. Det är skolarbete, kompisar och andra intressen som 

tar mycket tid. De säger också att litteraturundervisningen inte har påverkat dem nämnvärt.  
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I SP2 är det ungefär en femtedel av eleverna som säger att de är mycket positivt inställda 

till läsning av skönlitteratur. Annars varierar inställningen från mycket litet intresse för några 

få till ett medelintresse för de allra flesta. Generellt sett i den här undersökningen anger nästan 

alla i SP2 att de har en positivare syn på läsning än vad de hade förut och av resultaten i min 

enkätundersökning att döma tror eleverna att den inställningen kommer att bestå eller att 

intresset kommer att öka i framtiden. Många uttalar sig positivt om litteraturundervisningens 

påverkan, där man anger att intresset ökat, att man introducerats till ny litteratur och att den 

väckt visst intresse. För många har undervisningen inte haft någon nämnvärd påverkan, men 

det behöver inte betyda något negativt, då flera redan var intresserade. En av grupperna är 

idrottsinriktad och satsar mer på fysisk aktivitet än läsning enligt resultaten från enkäten. Det 

är många pojkar i den gruppen och det är bland pojkar vi finner de elever som läser minst och 

även har minst intresse för litteratur eller läsning över huvud taget. 

I SP3 svarade endast 8 elever. Även i den gruppen är det få elever då skolan var ny när de 

började. Inställningen varierar och spridningen är stor i den lilla gruppen respondenter. Tre 

elever anger att de har en mycket positiv inställning till läsning av litteratur. Övriga ligger lågt 

på skalan. 

Den faktiska läsinsatsen hos alla de 116 eleverna som svarade på enkäten visar att den 

största gruppen, 37%, läser ungefär lika mycket som de gjort tidigare, medan 17% anger att 

de läser mer och ungefär lika stor grupp, 20%, att de läser mindre. Av dem som svarade anger 

24% att de är periodläsare vilket betyder att de läser mer under vissa perioder och mindre 

under andra. Två elever valde att inte svara på den frågan. 
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Figur 8: Faktisk läsmängd hos eleverna 

4.1.5  Läsvanor och förebilder 

På frågan om man läste mycket tidigare fördelar sig svaren relativt jämnt i alla fem 

svarskategorierna där 16% anger att de inte läste mycket tidigare, 22% att de läste mycket 

förut, 20% lika som nu, 24% mer än nu och 16% mindre än nu. 

Flera respondenter anger att det finns läsande förebilder i närheten, en faktor som forskningen 

visar ha stor betydelse för det begynnande och fortsatta läsintresset. Körling (2003) beskriver 

i sin bok Läsning från början vikten av att ha läsande förebilder. Vissa elever i min 

undersökning (26 elever) säger att vänner läser mycket, andra (9 elever) säger familjen och 

många (44 elever) specificerar med mamma, pappa (27 elever) och syskon (27). 
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Figur 9: Jämförelse mellan tidigare läsvanor och nuvarande. 

4.1.6  Inställning till litteraturundervisningen och skollitteraturen 

De allra flesta anser att urvalet av skönlitteratur i de olika kurserna är tillfredsställande, 

relevant och nyttigt. Av de 102 som svarade på den här frågan anser 20 elever att 

litteraturvalet är tråkigt.  

Det är 99 av de 116 eleverna som delar med sig av sina åsikter om det man skulle kunna 
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kalla ”måsteläsning”, det vill säga den litteratur man måste läsa för att fullfölja kurserna i 

svenska. Svaren varierar alltifrån jobbigt och tråkigt till bra, nyttigt, intressant och kul där 56 

elever anser den vara bra eller acceptabel. 

Vad tycker då eleverna om skolans litteraturundervisning? Vi kan se att åsikterna varierar 

från negativt till positivt. Av dem som har en negativ inställning anser 3 elever att de inte haft 

någon undervisning, 2 elever säger att den är onödig, 8 elever tycker den är långtråkig, 4 att 

den är sådär och 1 elev säger den är dålig. Majoriteten, 79 elever eller 68%, är ändå positivt 

inställd där 14 anser att undervisningen är okej och 4 elever säger att den är givande. Det är en 

elev som inte tycker den är tillräckligt avancerad medan 3 upplever den som nyttig och så 

många som 43 elever tycker den är bra. Mest positiva är de 7 som tycker den är superbra och 

de 7 elever som vill ha mer. Det var 99 elever av 116 som kommenterade den frågan.  

När det gäller åsikter om skollitteraturen finns blandade synpunkter. Det finns inget tydligt 

samband mellan inställningen till läsning och åsikter om litteraturvalet. Å ena sidan visar 

enkätsvaren att elever som alltid eller ofta gillar att läsa inte nödvändigtvis gillar den litteratur 

man måste läsa i skolan, å andra sidan kan elever som inte alls gillar att läsa uttrycka positiva 

omdömen om den litteratur man förväntas läsa. De upptäcker spännande böcker och 

upplevelser de inte skulle möta om de inte blev tvungna att läsa viss litteratur.  

Pojkarna på SP2 med idrottsinriktning har minst positivt att säga om den litteratur man 

måste läsa. Där förekommer flest kommentarer som tråkig, jobbigt med tvång, dålig, sådär, 

gammeldags och att det är jobbigt med analys. Flickorna däremot, till antalet förhållandevis 

få, på samma linje är mer positiva med omdömen som bra och intressant. På det andra SP-

programmet är eleverna mer positivt inställda till att läsa den bestämda litteraturen.  Även 

eleverna i SP1 är överlag positivt inställda (något som läraren bekräftar vid intervjun). Även i 

NV2 är flertalet positivt inställda. Generellt är åsikten i den här undersökningen bland drygt 

hälften av eleverna att litteraturen i skolan är intressant, bra eller läsbar. 

 

4.1.7  Bokval och favoritförfattare 

Valet av böcker spelar naturligtvis en stor roll när eleverna ska beskriva sina läsvanor och sitt 

läsintresse. Tidigare redovisades elevernas åsikter om den litteratur de ska läsa på de båda 

kurserna i svenska där det egna valet ändå får ses som relativt begränsat. 

På frågan hur man väljer egen litteratur varierar svaren. De allra flesta säger att de får tips 
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av kamrater eller andra i sin närhet. Flera nämner också annat som påverkar bokvalet såsom 

baksidestexten, omslaget och genren. Självklart få många tips från nätet medan andra tar hjälp 

att välja på biblioteket, går på känsla, får tips av lärare, lånar på bokbussen. 

Bland de böcker som eleverna fyller i som sina favoritböcker nämns bland andra Eragon, 

Harry Potter, Narnia, Slumdog Millionaire, Twilight-serien ,I taket lyser stjärnorna, 

Milllennium-serien, Gömda och Vargbröder. Om man ser till genusperspektivet i elevernas 

bokval är det pojkar som skriver att de gillar Eragon, Harry Potter och Slumdog medan 

flickorna anger sådana böcker som Twilight, I taket lyser stjärnorna, Millennium-serien och 

Gömda. 

Det är genomgående ett visst, relativt begränsat, antal populära författare som nämns i den 

sista öppna enkätfrågan där många väljer att skriva en eller flera favoriter. Det är betydligt fler 

elever som anger sina favoritförfattare i sista frågan än specifika titlar och även där finns det 

ett tydligt genusperspektiv. De verk som nämns kan delas in i två kategorier; klassiker och 

moderna aktuella författare. Författarnamn som återkommer bland klassikerna är J R R 

Tolkien, George Orwell, Edgar Allan Poe, John Keats, Oscar Wilde för pojkar  och bland de 

moderna författarna väljer de Jens Lapidus, John Irwing, Stephen King, Dan Brown och Jan 

Guillou. Flickor anger i stället klassiker som Astrid Lindgren och Jane Austen och moderna 

författare som Liza Marklund, Stieg Larsson, Toni Morrisson, Doris Lessing, Sophie Kinsella, 

Barbara Woods och Paulo Coelho. Både titlar och författarnamn är i stort koncentrerade till 

de som nämnts ovan. 

 

Här följer bilder på en del av de böcker eleverna helst väljer att läsa. 
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4.2  Intervjuerna 
Jag har gjort kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att samtalen har ett i 

förväg bestämt övergripande innehåll, men att frågorna inte är exakt formulerade. Denna 

utformning, menar Steinar Kvale, underlättar för forskaren att klargöra hur den intervjuade 

uppfattar det sammanhang som ska undersökas (Kvale 2008). 

4.2.1  Intervju med flicka i SP1 
Hon läser i genomsnitt 6 timmar i veckan och tycker om att läsa trots en dyslexidiagnos. 

Läsningen har varit mödosam genom åren. Under terminerna är det mest skolböcker hon 

läser. Hon anser skönlitteratur är viktigt att läsa för det utvecklar en som person, man lär sig 

nya ord och man lär sig om människors situation nu och historiskt. Nöjesläsningen har 

minskat under gymnasietiden för annat skolarbete tar mycket tid, men läsintresset är ändå 

konstant och kommer säkerligen att bestå i framtiden. 

4.2.2  Intervju gjord med flicka i SP1 
Hon gillar att läsa ibland med det är ingen stor hobby. Hon läste aldrig förut men intresset 

väcktes under högstadietiden, närmare bestämt i nian. Förut var läsningen mer förknippad 

med skolan och tidigare läsläxor kändes som tvång och väckte inget läsintresse. Det väcktes 

när hon upptäckte spännande böcker i mammans bokhylla. Det är inte lika intressant att läsa 

skollitteraturen då den känns mer som ett tvång och då minskar intresset.  
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n fick välja litteratur själv. Det känns tungt att läsa böcker och 

genrer som någon annan valt.  

 hemma. 

Ljudbok lyssnar han på i perioder. Datorn konkurrerar med läsningen men inte tv:n.  

n i ettan och det 

har ökat ännu mer under trean. Han kommer att fortsätta lyssna i framtiden.  

I vardagen är det främst skolarbete som ska göras och mycket faktalitteratur som ska läsas. 

Har man pluggat hela dagen vill man inte läsa mer för så läsintresserad är hon inte. När hon 

läser är det mest på kvällen eller när hon är ledig. Läsintresset har ökat från en 2:a på skalan 

till en 6:a. Hon tror man läser för att komma bort från vardagen och för att man tänker på 

annat. Om man läser mycket har det en positiv inverkan på övrigt skolarbete. Det är bra för 

språkutvecklingen och man lär sig omedvetet nya ord. Hon tycker litteraturundervisningen 

skulle vara intressantare om ma

4.2.3  Intervju gjord med pojke i SP2 
Han läser egen vald litteratur i stort sett varje kväll ungefär en timme. Om han ska läsa 

skollitteratur så läser han den och inte både och. Han läser mindre nu än förut, eftersom annat 

som skolarbete, träning och film tar tid. Att läsa är viktigt och han har intresset men det går i 

perioder. Intresset har inte minskat men läsmängden har minskat för annat går före. Mamma 

läste mycket högt när han var liten. Föräldrarna har med största sannolikhet bidragit till det 

stora läsintresset. På högstadiet var intresset lika stort, men en period läste han mindre. Han 

vet inte riktigt varför. När han började gymnasiet började han läsa mer igen. Förut läste han 

för att det var spännande, nu för att det är roligt och man lär sig något, man får ut något. 

Intresset för litteraturundervisningen väcktes när studierna pågick. Eleverna fick tips om vad 

de borde läsa och uppmanades att läsa. I framtiden tror han att han kommer att fortsätta läsa 

och då ännu mer varierat än idag. Han läser inte i skolan utan läser det man ska

4.2.4 Intervju gjord med pojke i SP3 
Han gillar att ”läsa” vilket för honom innebär att lyssna på ljudböcker. Han lyssnar mycket 

varje vecka när han åker buss och innan han lägger sig. Han började lyssna i slutet av ettan då 

en svåger introducerade ljudboken. Det går sämre att läsa på traditionellt sätt och det är 

jobbigt. Han läste sällan på högstadiet. Hans föräldrar läste för honom när han var liten, både 

på svenska och persiska. Tidigare har han läst mest bara det som var nödvändigt. Hans syskon 

har alltid sagt det är bra att läsa. Han skulle lyssna mer om han hade mer tid. Nu läser han 

ingen kurs i svenska då C-kursen avslutades i höstas. Han lyssnar mer nu ä

    
   



4.2.5  Intervju gjord med pojke i NV1 
Han gillar att läsa ganska mycket och säger sig tillhöra kategorin storläsare. Han läste mycket 

under tidigare skolår. Läsintresset har ökat och läsmängden likaså. Inga i familjen läser och 

ingen läste högt när han var liten. Han började läsa vid 4-5 års ålder och läste Harry Potter 

redan när han var 5 år. Han gillar inte litteraturen han har fått läsa i skolan.  

4.2.6  Intervju gjord med pojke i NV1 
Han tycker om att läsa och läser 2-3 timmar om dagen i genomsnitt. Det är kul att läsa. Han 

har inte alltid varit intresserad och han tyckte det var tråkigt när han var yngre. Nu förstår han 

hur allt hänger ihop och då blir det roligare. På högstadiet läste han mycket och tvingades att 

läsa mycket. Han tycker det var bra nu men det var jobbigt med tvång då. Att bli tvingad 

dödade inte intresset i det här fallet. Hans föräldrar läste högt när han var liten. Han läser 

mindre i skolan för nu är det andra uppgifter som ska göras. På högstadiet läste man på 

lektionen. Läsintresset är lika som när han började gymnasiet men han läser mindre i skolan 

nu men lika mycket hemma. Om han har en skolbok så läser han den samtidigt hemma. När 

han inte har någon bok i skolan läser han annat hemma. Han blandar inte så om han har 

skolbok på gång läser han inget annat då. Han hoppas ha tid att fortsätta läsa. Han anser 

läsning är grunden till språklig utveckling.  

4.2.7  Intervju gjord med pojke i NV1  
Om han hittar en bra bok kan han läsa utan avbrott, från morgon till kväll i flera dagar och det 

kan resultera i så mycket som 3-4000 sidor endast med avbrott för mat. Hittar han bra böcker 

försvinner han in i bokens värld och släpper allt annat. Han läste mycket mer när han var 

yngre då även rasterna gick åt till läsning. På senare år har det blivit mer dataspel. Innan 

läsintresset tog fart lockade föräldrarna med pengar som bokmärke, vilket sporrande 

läsningen. Hela familjen gillar att läsa så läsningen blir en naturlig del av tillvaron. Han ligger 

gärna på sitt rum och läser och lyssnar på musik. Han läser mycket när han är ledig, ofta på 

sommaren i sommarstugan. 

4.2.8  Intervju gjord med flicka i NV3  
Hon läser i perioder. Läsningen har minskat under gymnasietiden. Nu i trean läser hon ingen 

kurs i svenska men läser ändå på fritiden men inte lika mycket som tidigare. Läsintresset finns 

men hon har inte lika mycket tid nu. Hon började läsa själv när hon var åtta år och kom från 
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Puerto Rico. Litteraturundervisningen upplever hon som intressant och hon anser att hon har 

lärt sig mycket om litteratur och att analysera böcker. Hon tror att hon kommer att läsa mer i 

framtiden och läser nu olika mycket beroende på hur mycket annat skolarbete det är som 

kräver tid. Andra intressen som kompisar, datorn och tv tar tid i anspråk.  

4.2.9  Sammanfattning av intervjuerna  

Jag kände inte de elever jag intervjuade och det var första gången jag träffade dem. Samtalen 

flöt väl och stämningen var positiv och avslappnad. Eleverna kunde väl formulera sina tankar 

kring den egna läsningen av skönlitteratur och de beskrev utförligt sitt läsintresse och sina 

läsvanor. Varje samtal tog 15-20 minuter. De elever som ställde upp på mina intervjuer är 

positivt inställda till att läsa skönlitteratur men de ägnar olika mycket tid till läsning. Flera av 

dem säger att nöjesläsningen har minskat för skolarbetet är mer krävande och tar tid och kraft. 

En av eleverna lyssnar på böcker men det var annars väldigt få som angav i enkäten att de 

lyssnar på ljudböcker. Har man redan ett läsintresse är de intervjuade eleverna överens om att 

det nog kommer att bestå i framtiden, även om många andra intressen också lockar. 

5.  Diskussion 

Skolan där undersökningen genomfördes är relativt liten och den erbjuder endast två 

teoretiska, studieförberedande program, vilket gjorde valet av respondenter styrt utifrån den 

aktuella elevsammansättningen. Eftersom inga praktiska program finns på skolan deltar inga 

praktiskt inriktade elever i min studie. Det kan naturligtvis delvis påverka resultatet men det 

är något man får ta i beaktande när man studerar sammanställningen och de faktiska 

elevsvaren både i enkäten och i intervjun.  

Studiemotivationen på skolan är hög och eleverna är väl tränade att ta eget ansvar och sköta 

sin egen studieplanering utifrån egna uppställda mål. Det krävs mycket av eleven för att klara 

det egna ansvaret och det tror jag bidrar till den höga kvaliteten på de enkätsvar jag fick in. 

   Undersökningen begränsas både till antal möjliga respondenter, årskurs och 

studieinriktning. Skolan är relativt nystartad, nuvarande läsår är det tredje, och det påverkar 

följaktligen fördelningen av elever med få elever i trean då skolan startade i liten skala med 

cirka 35 elever inför höstterminen 2007 för att utökas till drygt det dubbla i årskurs 1 året 

därpå och sedan minska något till innevarande läsår med 60 elever i årskurs 1. 

En möjlig förklaring till den relativt låga svarsfrekvensen kan vara att få elever deltog vid 
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den aktuella mentorssamlingen, att eleverna uppmanades delta i enkäten men fick göra den på 

egen tid och då valde att prioritera bort den för det vid den aktuella tidpunkten cirkulerade 

flera enkäter och eleverna upplevde ännu en enkät som en extra arbetsbelastning.  

Totalt sett svarade flest elever i årskurs 1 (48 av 60). I årskurs 2 var svarsfrekvensen lägre 

där endast 55 av 83 elever svarade. I årskurs tre var frekvensen markant lägst där endast 13 av 

28 elever svarade. Enkäten delades ut och behandlades endast vid ett tillfälle och antalet 

respondenter hade säkerligen blivit högre om den tagits upp vid flera tillfällen, vilket jag inte 

valde att göra i den här undersökningen. Jag ansåg att den mängd enkätsvar jag fick in skulle 

räcka och ge ett relevant svarsunderlag att redovisa och analysera. Positivt var att de som 

svarade tog sig tid att fylla i enkäten seriöst med utförliga svar på mina frågor. 

   Enligt forskning och undersökningar som gjorts anses svenska elever generellt sett ligga bra 

till ur ett internationellt perspektiv vad gäller läsning och läsförståelse. För att skapa goda 

läsare med genuint läsintresse tidigt är det är viktigt att skapa förutsättningar och möjligheter 

för alla att utveckla en god läsförmåga som i sig även bidrar till läsintresse. Får man tidigt 

tillgång till verktygen är det lättare att utföra uppgiften.  

 Majoriteten av de tillfrågade har en positiv inställning till litteraturläsning. Totalt sett är det 

fler flickor som gillar att läsa och det bekräftar de resultat vi sett i tidigare redovisade 

undersökningar. Eleverna på NV-programmet tenderar generellt sett att lägga mer tid på 

läsning, både hemma och i skolan, än vad SP-eleverna gör. Det är ändå knappt hälften av de 

tillfrågade eleverna som säger sig läsa flera gånger i veckan och många läser annan 

skönlitteratur än den som ska läsas för de olika kurserna i svenska. Nu får man se den här 

undersökningen som relativt begränsad när det gäller att generalisera och dra slutsatser. I 

skolmiljön ser jag ofta eleverna på gymnasiet läsa sina böcker. Många av de titlar de läser 

kommer från litteraturvalslistorna i svenska A och B, men de läser även andra böcker än de 

skolan anbefallt och det visar att det finns ett genuint läsintresse, vilket också de båda lärarna 

jag samtalade med kan intyga. Målet för oss lärare är ändå att skapa lust och intresse för 

läsning och skapa så goda förutsättningar som är möjligt. 

   Viktigt är också att ha positiva förebilder i sin närhet. Det har skrivits och forskats mycket 

inom ämnet och en som för fram vikten av läsande förebilder är Anne-Marie Körling. Det 

visar sig också i min enkätundersökning att många av eleverna anger att de har familj och 

vänner som läser. Många berättar också att någon ofta läste högt för dem när de var små, 

något som lägger grunden för fortsatt läsintresse. Körling menar också att det kan vara 
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negativt att ha ett krav på sig när man läser, något som antyds även i min enkätundersökning 

där flera elever säger att det påverkar läsintresset negativt med tvång, styrda bokval och 

kontroll av det man läst. Det är också betydelsefullt hur läraren lyckas förmedla sitt eget 

läsintresse och hålla många spännande och fängslande bokpresentationer för att motivera 

eleverna, speciellt de som inte är så intresserade och de som inte vill läsa alls. 

Undersökningar visar att de yngre läsarna har minskat sin läsning och det bekräftas till viss 

mån av mina enkätsvar och intervjuresultat, där många elever säger att deras faktiska läsning 

av skönlitteratur har minskat, mycket på grund av ökad arbetsbelastning i skolan, men många 

framhåller ändå att deras läsintresse är konstant. Har man ett verkligt intresse finns det latent 

under tiden studierna tar mycket tid i anspråk och sedan räknar man med att kunna läsa mer 

igen i senare skeden av livet. Ett genuint läsintresse är ofta något som skapas i tidig ålder och 

utvecklas i olika riktningar under olika perioder. Eftersom gymnasiestudierna ofta är krävande 

är det inte anmärkningsvärt att läsmängden minskar när arbetsbelastningen ökar.  

Enligt båda lärarna jag samtalade med genomgår eleverna stora förändringar i sitt liv under 

gymnasietiden. Vanor förändras och många elever skriver och säger att de kommer att 

återuppta sin upplevelseläsning när de blir äldre, får andra vanor och mer tid. 

Det resultat jag får i min undersökning om ungdomars inställning till läsning av 

skönlitteratur stämmer väl överens med det statistiken säger. Det är betydligt fler flickor som 

alltid, ofta eller ibland gillar att läsa i förhållande till antalet pojkar där siffrorna genomgående 

är något lägre där majoriteten av pojkarna i min undersökning anger att de läser ibland eller 

sällan. 

   Här är det ändå viktigt att inte dra alltför förhastade slutsatser. Många av de pojkar som 

deltagit i min undersökning skriver i enkäterna och berättar i intervjuerna att de läser mycket, 

att de är positivt inställda till skönlitterär läsning och till den undervisning de deltagit i samt 

att de är positivt inställda till den litteratur som presenteras i de olika kurserna. Taube (2007) 

anser det är viktigt att notera detta faktum när läsintresse och läsvanor diskuteras, vilket 

betyder att man bör ta hänsyn till individuella skillnader när rapporter och studier visar att 

flickor presterar bättre, generellt sett läser mer och är mer positivt inställda till skönlitterär 

läsning. 

När det gäller läsintresset har det i stort inte förändrats märkbart under gymnasietiden. Om 

intresset var väckt och skapat under tidigare skolår bibehållits det i stor utsträckning under 

gymnasietiden även om den faktiska läsmängden kan minska beroende på de prioriteringar 
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som eleven gör. I några fall har läsintresset väckts under året eller åren på gymnasiet, både 

beroende på den litteraturundervisning som bedrivits och på elevens mognad och insikt. De 

som inte hade ett aktivt läsintresse tenderar att behålla sitt låga intresse för läsning där de 

anger olika orsaker som konkurrerar ut läsningen. 

Intressant att konstatera vid analys av enkäterna var elevernas upplevelse av valmöjligheter 

när de skulle bestämma vilket eller vilka verk de skulle läsa. Vissa tyckte utbudet var styrt, 

men den absoluta majoriteten upplevde inte valet som styrt när de fick välja utifrån en lista 

där relevanta böcker presenterades. 

Enligt de lärare jag samtalade med har eleverna har ett genuint intresse att läsa även om det 

även där finns individuella skillnader. Läraren i svenska A anser att eleverna på 

Naturprogrammet är mer läsvana och det bekräftar de resultat jag fått fram i 

enkätundersökningen. De anses allmänt vara mer studievana och mer studie- och målinriktade 

än eleverna på SP-programmet. 

Skolarbetet tar mycket tid och generellt sett minskar ofta läsmängden för eleverna under 

gymnasietiden även om intresset består. Det är många som upplever skolarbetet på gymnasiet 

som krävande både vad gäller arbetsinsats och tid. Även annat lockar gymnasieungdomarna 

såsom andra fritidsintressen, umgänge med kompisar, aktiviteter på nätet och som en av 

lärarna uttryckte det – livet tar tid och kraft och då prioriteras läsningen bort av en del.  

Alla elever som ställde upp på intervjun är mycket positivt inställda till läsning av 

skönlitteratur. Möjligen var det en bidragande faktor till att de kunde tänka sig bli intervjuade. 

De intervjuade tycker om att läsa i olika stor utsträckning och ägnar många timmar i veckan åt 

att läsa. Ändå är de överens om att deras läsmängd påverkas av skolarbetet, vilket alla utom 

en pojke i NV1 upplever krävande. De läser mer när de är lediga från skolan. För en pojke i 

SP2 ökade läsningen under litteraturkurserna. De olika anledningar till varför de läser som 

sammanfaller väl med Amborn & Hanssons (1998) viktiga skäl till skönlitterär läsning, och 

de tio legitimeringar Persson (2008) anger i sin studie av styrdokumenten.  

Det som framkommer vid samtalet med läraren för kursen i svenska B är hennes erfarenhet 

om att läsvanorna förändras, vilket blir tydligast bland eleverna i årskurs 3 eftersom  de 

utvecklas som läsare. De introduceras i litteratur de själva inte skulle ha valt och lär sig 

mycket under läs- och arbetsprocessen med respektive verk och uppgift. Mänga fler vågar 

välja andra böcker i hyllorna efter kursen. De flesta är positiva till läsningen av skönlitteratur 

och många uppskattar gruppläsningsuppgiften. Slutresultatet varierar på individnivå men 
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generellt sett är eleverna på Naturprogrammet flitigare i sina studier och får, enligt läraren, 

ofta högre betyg än andra elever.  

   Alla elever har individuella, litterära erfarenheter med sig in i skolan. Det gäller att ta till 

vara den resurs som redan finns och utveckla den. Redan i unga år spelar litteraturen stor roll 

för inlärning och kommunikation (Langer 2005:123). Enligt Langer (2005) utgör litteraturen 

en viktig väg till bildning. Hon avslutar med att beskriva den litterära förståelsen som ett löfte 

om att beröra den mänskliga känsligheten. Litteraturen ger oss möjligheter att utvidga våra 

visioner, påverkar vårt sätt att ta in kunskap och lösa problem. 

   Efter att ha sett resultatet av min undersökning, läst svaren på så många enkäter och pratat 

med så många elever är jag fast övertygad om att många ungdomars läsintresse är genuint och 

beständigt. Många elever uttalar sig mycket positivt om läsning av skönlitteratur och om 

undervisningen i litteratur på skolan. De verkar även vara väl till freds med det utbud av 

bestämd litteratur som finns att välja på och det gör uppgifterna som hör till litteraturkurserna 

seriöst, fokuserat och målinriktat. Jag tror också att det har att göra med den studieform 

skolan följer, vilken till stor del skiljer sig från den kommunala skolan. Eleverna tränas tidigt 

att ta eget ansvar, sätta upp trovärdiga, utmanande och realistiska kunskaps- och arbetsmål för 

varje dag, vecka och termin. Det tror jag motiverar, inspirerar och engagerar skolans 

ungdomar i pågående och kommande litteraturstudier.  
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Bilagor  

Enkät 

Mitt mål är att ta reda på om, hur och varför gymnasieelevers litteraturläsning förändras under tre 
gymnasieår på Kunskapsgymnasiet? 

 

Kön:   flicka O    pojke O 

Program 

O NV1A   O NV2A   O NV2B   O NV3A   O SP1A   O SP1B   O SP3A   O SP3B    

O SPEI2A   O SPEI2B   O SPSP2 

 

Läser nu:   O SV A   O SV B   O SV C 

 

Läst under tidigare årskurser:    O SV A   O SV B   O SV C 

 

Vilken årskurs började du på Kunskapsskolan/Kunskapsgymnasiet? 

O år 6  O år 7  O år 8  O år 9  O gy år 1  O gy år 2  O gy år 3 

 

Tycker du om att läsa?  

O alltid       O ofta    O ibland  O sällan   O aldrig 

 

Har det alltid varit så?   O ja  O nej 

Motivera ditt svar: _______________________________________________________________ 

 

Hur ofta läser du skönlitteratur?  

O Varje dag    O 2‐3 ggr/v    O flera ggr i veckan  O på helgen 

Läser du annan skönlitteratur än den du får i skolan? 

O ja  O nej 

 

Ungefär hur mycket tid i veckan ägnar du åt läsning av skönlitteratur? 
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Hemma: ____________________________________________________________________ 

I skolan: ____________________________________________________________________ 

 

Lyssnar du på ljudböcker? 

O ofta    O ibland   O sällan   O aldrig 

 

Hur ofta lyssnar du? 

O Varje dag    O 2‐3 ggr/v    O flera ggr i veckan  O på helgen 

 

Ungefär hur mycket tid per dag eller vecka lyssnar du på ljudbok? 

_______________________________________________________________ 

 

Vilken är din inställning till läsning av skönlitteratur på en skala från 1‐10 där 1 är inget intresse och 
10 mycket stort intresse? (Fyll i alla fem skalorna om du går i trean, alla utom år 3 om du går i tvåan 
och alla utom år 2 och 3 om du går i ettan)  

 

Tidigare skoltid:  1‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐7‐‐‐‐‐8‐‐‐‐‐9‐‐‐‐‐10 

År 1    1‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐7‐‐‐‐‐8‐‐‐‐‐9‐‐‐‐‐10 

År 2    1‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐7‐‐‐‐‐8‐‐‐‐‐9‐‐‐‐‐10 

År 3    1‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐7‐‐‐‐‐8‐‐‐‐‐9‐‐‐‐‐10 

Hur tror du din inställning kommer att vara i framtiden? 

    1‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐7‐‐‐‐‐8‐‐‐‐‐9‐‐‐‐‐10 

 

Har dina läsvanor förändrats under gymnasietiden? 

O inte förändrats     O läser mer     O läser mindre     O periodläsare   

 

Har ditt läsintresse förändrats under gymnasietiden?   

O börjat läsa under gymnasietiden      O lika som tidigare      O ökat      O minskat 
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Om det ökat – vad beror det i så fall på? 

___________________________________________________________________________ 

 

Om dina läsvanor och läsintresse har minskat under gymnasietiden – vad tror du det beror på?  

O mer skolarbete   O andra fritidsintressen tar tid  O umgås med kompisar i stället    

O aktiviteter på nätet    O annat som ______________________________________________ 

 

Motivera gärna och förklara i ditt svar. 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Hur har litteraturundervisningen på Kunskapsgymnasiet påverkat ditt läsintresse under 
gymnasietiden? 

___________________________________________________________________________ 

 

Finns det personer i din omgivning som läser mycket skönlitteratur eller lyssnar på ljudböcker 
(mamma, pappa, syskon, kompisar)? 

___________________________________________________________________________ 

 

Läste du mycket skönlitteratur under din tidigare skoltid (innan gymnasiet)?  

O ja, mycket   O lika mycket som nu   O mer än nu   O mindre än nu O nej 

 

Brukar du prata med andra om det du läst? 

O ja  O nej 

Om ja – hur upplever du det? 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du om den litteratur du fått läsa i skolan?   

___________________________________________________________________________ 
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Vilka synpunkter har du på det litteraturval som gjorts?  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Har du fått välja egen litteratur eller har den varit bestämd. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vad tycker du om att läsa den litteratur du måste för att klara kurserna i svenska? 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du om undervisningen i litteratur under gymnasietiden? 

___________________________________________________________________________ 

 

Läste någon för dig när du var liten? 

O varje dag   O ofta   O ibland   O sällan   O aldrig 

 

Om du läser – hur väljer du bok? (tips från andra, läraren, media, bokklubb, bibliotekarie, annat). 

___________________________________________________________________________ 

 

Vilka är dina favoritböcker? 

___________________________________________________________________________ 

 

Vilken eller vilka är dina favoritförfattare? 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag behöver göra en intervju som tar ca 20-30 minuter med några elever i varje årskurs. Kan du tänka 
dig att ställa upp så skriv din mejladress här: 
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___________________________________________________________________________ 

Stort tack för din medverkan! 

 

Kerstin Linfeldt lärare på högstadiet Kunskapsskolan  

 

Intervjuerna 

Jag hälsade eleven välkommen och uttryckte min uppskattning över att hon/han kunde tänka sig att 
ställa upp på en intervju. 

Jag presenterade syftet med intervjun och beskrev kortfattat mitt undersökande arbete för att skriva 
uppsats om ungdomars läsvanor. 

Vi tittade tillsammans igenom elevens enkät för att få en första övergripande överblick. 

Sedan började själva intervjun. 

Intervjufrågor 

Beskriv dig själv som läsare och berätta om dina läsvanor. 

 Hur mycket läser du? 
 När läser du? 
 Var läser du? 
 Vad läser du? 
 Flera spontana frågor beroende på elevens svar. 

 

Beskriv ditt läsintresse. 

 När du var liten. 
 Under tidig skoltid. 
 Under högstadiet. 
 Under gymnasiet. 
 Hur tror du det blir i framtiden? 
 Flera spontana frågor beroende på elevens svar. 

 

Hur har dina läsvanor förändrats under gymnasietiden? 

Vad är det som har gjort att du läser mer/mindre eller lika mycket som förut? 

 

Beskriv din inställning till skolans litteraturundervisning? 

  Vad tycker du om själva undervisningen? 
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  Vad tycker du om bokvalet? 

  Upplever du att du fått välja eller att utbudet varit styrt? 

Hur tror du att dina läsvanor kommer att se ut i framtiden? 

Finns det något annat som du kan berätta för mig som kan vara viktigt i min undersökning. 

Jag rundade av samtalet med några frågor om favoritböcker och favoritförfattare. 

Sedan avslutade jag intervjun och tackade för elevens medverkan. 

 

 

Mejl till basgruppsledarna 

Hej! 

Jag ska skriva en uppsats i vår på min kurs i svenska för gymnasieskolan och därför behöver 
jag göra en enkät med eleverna på Kunskapgymnasiet. Jag har pratat med några av er redan 
och jag hoppas det går att genomföra i alla klasser. Först hade jag tänkt komma runt till 
respektive grupp men jag inser att det inte fungerar praktiskt. Undrar därför om ni kan tänka 
er att låta eleverna fylla i min enkät under basgruppstid eller någon annan tid ni tycker passar 
bättre. Det är en hel del frågor så enkäten tar säkert 20-30 minuter att göra.  

 

Jag hoppas att eleverna inte har något emot att göra enkäten för självklart är deltagandet 
frivilligt men det är viktigt för mig att få in så många svar som möjligt så att jag har 
tillräckligt med material att utgå ifrån. 

 

Syftet är att undersöka gymnasieelevers intresse att läsa och att kartlägga deras läsvanor.  

 

Mitt mål är att ta reda på om, hur och varför gymnasieelevers litteraturläsning förändras under 
tre gymnasieår på Kunskapsskolan. 

 

Enkäten besvaras anonymt förutom i de fall eleverna kan tänka sig att ställa upp på en intervju 
då de lämnar sin mejladress på sista sidan. 

 

Jag tror inte det ska vara några problem för eleverna att förstå och tolka frågorna. Är det något 
speciellt så finns jag alltid på plan 4.  
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Är det OK för er att hjälpa mig med den här uppgiften? Eventuellt ska jag testa enkäten en 
gång till innan jag kopierar upp den men räknar med att kunna lämna den till er på tisdag 
förmiddag. Nu har jag inte informerat er i så god tid men jag hoppas ni kan göra enkäten 
under vecka 10 och 11. Intervjuerna med de elever som vill behöver jag göra under vecka 11-
13 så allt är färdigt till påsklovet då jag tänker sammanställa och börja skriva på uppsatsen. 

 

Hör av er om något är oklart! 

 

Hälsningar 

Kerstin 
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