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Sammanfattning 
I den här undersökningen har jag undersökt vilken inställning elever har till läsning, hur deras 
läsvanor ser ut samt vilka bokval eleverna gör på skolbiblioteket när de får välja böcker fritt. 
För att genomföra min undersökning använde jag mig av två metoder; enkäter med eleverna 
och en intervju med elevernas svensklärare. Undersökningen bygger teoretiskt på tidigare 
forskning om läsvanor, läsattityder, läsning och litteraturdidaktik.  
 Resultatet visar att eleverna över lag har en positiv inställning till läsning samt att de 
läser relativt mycket både i skolan och på sin fritid. Därtill visar resultatet att eleverna 
föredrar fritidsläsning framför skolläsning, något som även de flesta tidigare undersökningar 
av läsning pekar på. En orsak tycks vara att eleverna föredrar att välja vad de ska läsa själva, 
samt att de vill läsa utan tidspress. Lärarens syn på elevernas inställning till läsning och hur 
deras läsvanor ser ut är relativt överensstämmande med vad eleverna själva säger.  
 När eleverna själva väljer böcker på skolbiblioteket väljer de främst böcker som de har 
hört talas om tidigare, antingen från kompisar och/eller familjemedlemmar. Även 
bokomslaget och/eller texten på baksidan av boken är avgörande för elevernas bokval.  
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Inledning 
”Varför tycker så många tonåringar att det är tråkigt att läsa skönlitteratur i skolan? För det 

förefaller de göra i åtskilliga andra undersökningar.”1 Den frågan ställer Gunilla Molloy i det 

första kapitlet i sin bok Att läsa skönlitteratur med tonåringar, och den frågan förefaller 

säkerligen vara vanlig bland de allra flesta svensklärare. Som blivande lärare i svenska har jag 

flertalet gånger funderat över just ungdomars inställning och attityd till läsning och därigenom 

även funderat kring hur deras läsvanor faktiskt ser ut. Om de upplever läsning i skolan som 

tråkigt, varför gör de det? Och hur ser det ut på deras fritid? Om de läser på fritiden, vad läser 

de i så fall helst? Och om de får göra ett valfritt bokval i undervisningen, vilka val gör de då? 

Hur lyder elevernas motiveringar? Förhoppningsvis kan jag som lärare ta med mig någonting 

från resultaten kring deras fritidsläsning, för att på bästa sätt främja och påverka deras 

skolläsning. 

Skälet till att jag finner det relevant att undersöka dessa frågor är eftersom barn- och 

ungas attityder gentemot läsning, och deras läsvanor, främst antas vara negativ. Av egna 

erfarenheter talar man ofta om elevers negativa inställning till läsning och deras bristande 

läslust. Jag anser att det är viktigt att undersöka dessa frågor i varje ny klass man undervisar, 

eftersom de redan förutfattade meningarna man har som lärare kanske inte stämmer. Om 

eleverna bekräftar en sämre attityd till läsning är det ju högst angeläget att ta reda på vad det 

beror på och försöka hitta tillvägagångssätt att ändra deras inställning till läsning. Om 

eleverna visar en positiv inställning till att läsa kan man förhoppningsvis lära sig något av det 

med. Jag tror att det i huvudsak är viktigt att inte gå in med förutfattade meningar i en klass 

utifrån vad tidigare forskning och studier säger om ämnet, utan att man skapar sig en egen 

uppfattning om eleverna, genom dem själva, och bygger sin läsundervisning därefter.  

De tänkte läsarna av denna uppsats är både blivande och verksamma lärare som har 

elevers läsning i åtanke och som intresse. Den didaktiska kopplingen blir här således att dels 

se vad läroplanen säger om läsning, dels undersöka vad elever och deras lärare har för 

inställning till läsning samt vad annan litteraturdidaktisk forskning anser om ämnet. Jag tror 

och hoppas att resultatet någonstans väcker en tanke eller två hos oss som arbetar med 

                                                
1 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar (Lund 2003), s. 16. 
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ungdomars inställning till läsning – förslagsvis inför framtida läsprojekt när vi ska ge oss in i 

litteraturens värld tillsammans med våra elever.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min undersökning är att studera vilken inställning elever har till läsning, hur deras 

läsvanor ser ut samt vilka val eleverna gör när de själva får välja en valfri bok på 

skolbiblioteket. Därutöver ämnar jag undersöka hur läraren upplever elevernas inställning till 

läsning samt om och i så fall hur eleverna ska bedömas utifrån dessa romaner. 

 

För att genomföra syftet med min undersökning kommer jag att utgå från följande 

frågeställningar: 

• Vilken inställning har eleverna till läsning? 

• Hur ser elevernas läsvanor ut? 

• Vilka val gör eleverna när de får välja fritt - och hur motiverar de sina val?  

• Har eleverna några direktiv att utgå ifrån vid valet och kommer eleverna att bedömas 

på något sätt?  

Disposition 
Uppsatsens disposition ser ut som följande: i avsnittet bakgrund ges en kortfattad redogörelse 

för det forskningsfält som denna undersökning inspirerats av. Forskningsfältet utgörs av 

tidigare studier av läsattityder och läsvanor hos elever i Sverige. Därefter följer en teoretisk 

inramning med den tidigare forskning och de centrala begrepp som ligger till grund för denna 

uppsats. Sedan presenteras den metod och det material som tillämpas i anslutning till 

resultatredovisning och analys av materialet. Undersökningen presenteras tematiskt utifrån 

olika rubriker. Avslutningsvis följer en diskussion med slutsats och reflektion.  

Bakgrund 
I avsnittet som följer ges en kortfattad redogörelse för elevers inställning till läsning samt 

elevers läsvanor i Sverige över tid. Därefter följer en kortfattad överblick kring vad läroplan 

och kursplan för svenskämnet säger om läsning. 
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Undersökningar av läsförståelse och läsvanor i Sverige 

Debatterna och studierna om barn och ungas läsning är många och skolans undervisning om 

läsning är starkt uppmärksammad. Den pågående utvecklingen av det svenska 

utbildningssystemet är påverkad av alla de internationella mätningar som publiceras med 

jämna mellanrum. Lena Kåreland redogör för bland annat detta i sin bok Skönlitteratur för 

barn och unga där hon påvisar några av de resultat som handlar om elevers läsförmåga. 

Kåreland är oroad över den försämrade läsförmågan hos barn och unga, framför allt hos 

pojkar.2 Hon kartlägger de senaste årens PISA-resultat som visar att det redan år 2009 skett en 

nedåtgående förändring vad gäller ungdomars läsning. Undersökningen visade att ungdomars 

läsförståelse var betydligt sämre det året än tidigare och när man såg till könen visade det sig 

att ca 25 procent av pojkarna och ca 10 procent av flickorna i femtonårsåldern visade prov på 

brister i sin läsförmåga.3  

Resultaten från år 2012 visar att läsförståelsen har försämrats ytterligare och överlag 

presterar flickorna fortfarande bättre än pojkarna och dessutom är det framförallt de 

lågpresterande eleverna som tappar i läsförståelse.4  Däremot kan man efter den senaste PISA-

undersökningen från år 2015 se att det fallande resultatet har vänt och att läsförståelsen har 

förbättrats.5 De faktorer som ligger bakom både sjunkande och förbättrade resultat är svåra att 

entydigt peka ut, men Kåreland menar att faktorerna är flera. De flesta, menar hon, är 

kopplade till barns förändrade medievanor.6 Kåreland anser att det av lärarna krävs en 

medvetenhet om elevers fritidsläsning och de multimediala textvärldar som eleverna tar del av 

under sin fritid.7 

Vad gäller svenska elevers inställning till läsning är forskningen kring det desto mindre 

kartlagd. Däremot snuddar Kåreland vid ämnet och skriver att ”det är givetvis naivt att tro att 

alla elever kan utveckla läslust”8 och tillägger att läsningen är tydligt könsrelaterad. Flickor 

                                                
2 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser (Lund 2015), s. 10. 
3 Kåreland, 2015, s 10. 
4 Ibid. 
5 Skolverket, “Svenska elever bättre i PISA” https://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 [hämtad 2018-04-12] 
6 Kåreland, 2015, s. 10. 
7 Ibid., s. 196. 
8 Ibid., s. 198. 
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och kvinnor läser mest och lågutbildade män och pojkar läser minst, därutöver anses läsning 

vara något kvinnligt som pojkar tar avstånd från.9  

Anders Öhman kritiserar statistiken kring läsning och läsförståelse, något som han 

menar kan vara missvisande statistik då man inte har all sorts läsning i beaktning. Han ger ett 

exempel på ljudböcker där antalet personer som lyssnar på ljudböcker ökar för varje vecka, så 

det tycks inte vara någon anmärkningsvärd kris vad gäller litteraturläsningen.10 Öhman anser 

att framväxten av nya medier kan medföra både negativa och positiva effekter för läsandet, 

och att litteraturläsningen fått konkurrens från dessa nya medier.11 Han förklarar att även 

litteraturen ändrar form till mediala former som till exempel ljudböcker och e-böcker. Detta är 

dock något som Öhman menar att man ofta glömmer att ta hänsyn till när man undersöker 

läsning och läsvanor.12  

Läroplanen och svenskämnet 

I den rådande läroplanen står det att kärnan i svenskämnet är språk och litteratur och att 

människan genom språket och ”med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika 

typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”.13 I 

syftesbeskrivningen av svenskämnet står det så här:  

 
Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklas 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 
tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för 
nya perspektiv. […] Undervisningen ska stimulera elevernas lust att […] läsa och lyssna 
och därmed stödja deras personliga utveckling.14 

 

Med utgångspunkt i detta menar Kåreland att dagens svensklärare står inför stora utmaningar, 

där det krävs en medvetenhet hos lärarna om elevers fritidsläsning men även de andra 

multimediala textvärldar som de tar del av på sin fritid.15 Svensklärarens uppdrag tolkas på 

                                                
9 Ibid. 
10 Anders Öhman, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (Malmö 2015), s. 16. 
11 Öhman, 2015, s 16. 
12 Ibid. 
13 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Stockholm 2011), s. 

160. 
14 Ibid. 
15 Kåreland, 2015, s. 196. 
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olika sätt och både lärarna själva och forskare har skilda meningar om detta. Kåreland undrar 

var tyngdpunkten för svenskämnet ska läggas: som ett identitetsskapande ämne, ett 

färdighetsämne, ett demokratiutvecklande ämne eller ett ämne som ger ökad förståelse för 

själva det litterära berättandet?16 Hon menar att det är viktigt att skolan öppnar dörrarna mot 

andra tider, kulturer och livsmönster och anser att man då måste läsa böcker om annat än det 

som man själv känner till och är van vid.17 

”Litteraturundervisningen i skolan vilar på olika styrdokument såsom läroplaner, 

kursplaner och betygskriterier. Skolans svenskämne behandlar skilda aspekter av språk, text 

och läsning”, skriver Kåreland.18 Kopplat till detta menar hon att svenskämnet ska bidra till 

att stärka elevernas personliga utveckling och deras kulturella identitet. Vidare ska det 

utveckla deras tänkande, kreativitet samt förmåga till analys och ställningstagande.19  

Teoretisk inramning 
I följande avsnitt introduceras en sammanfattande redogörelse för den tidigare forskning som 

är av relevans för min undersökning. Forskarnas studier presenteras här kortfattat. I analysen 

kommer resultatet från undersökningen att ställas i kontrast mot den tidigare forskningen för 

att synliggöra eventuella likheter och/eller skillnader.  

Tidigare forskning 
Tidigare forskning och studier om elevers inställning till läsning samt till elevers läsvanor 

finns det gott om. Både äldre och senare forskning finns att tillgå, därför har jag försökt att 

avgränsa mig till sådan forskning som är så ny som möjligt i och med läroplanens revidering 

år 2011, då kursplanen för svenskämnet förändrades något. Således bygger den större delen 

av den tidigare forskningen på litteratur och källor som är skrivna i modern tid, men viss äldre 

forskning finns också med då den anses vara relevant än idag. Den äldre forskningen kan även 

                                                
16 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, 2 uppl. (Lund 2013), s. 127f. 
17 Kåreland, 2013, s. 128. 
18 Kåreland, 2015, s. 195. 
19 Ibid., s. 195f.  
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tillämpas för att visa på en skillnad över tid som är av vikt för undersökningens resultat och 

analys.  

Jag vill återigen understryka att jag är medveten om att elevers inställning till läsning, 

samt elevers läsvanor är ett välstuderat område både på högre forskarnivå och studentnivå. 

Min undersökning bygger därför på, och är inspirerad av, den tidigare forskning som finns 

inom samma fält.  

 
Lena Kåreland anlägger i sin bok Barnboken i samhället (2013) ett brett perspektiv på 

barnboken, dess historia och förändring över tid. Hon belyser barns och ungas läsvanor och 

även deras användning av andra medier än den tryckta boken såsom internet, tv, film och 

datorspel. Kåreland behandlar bland annat frågor som rör barnbokens betydelse för unga idag. 

Hennes tes är att intresset för läsning har minskat både hos barn och vuxna, men att det trots 

det ges ut en ansenlig mängd barn- och ungdomsböcker varje år i Sverige. Vidare tillämpar 

hon ett litteraturdidaktiskt perspektiv på hur det kan gå till i svenskundervisningen samt hur 

elevernas fritidsläsning förhåller sig till litteraturen de möts av i skolan.  

I antologin Litteratur och läsning – litteraturdidaktikens nya möjligheter (2015) tar 

författarna fasta på läsningens möjligheter i vår samtid. Kapitelförfattarna, bland annat 

Caroline Graeske och Anders Öhman, redogör för larmrapporterna om den sjunkande 

läsförståelsen under 2000-talet, men vinklar istället huvudfokus på möjliga åtgärder vad gäller 

läsning och litteratur. Bland annat åskådliggör de olika sorters lässtrategier och debatterar för 

läspraktikens mångfald, där man bör ta hänsyn till arenor både inom och utanför 

utbildningssystemet.  

Även antologin Unga läser. Läsning, normer och demokrati (2017) lyfter fram olika 

föreställningar kring litteratur och läsning. Ett område som tas upp är bland annat hur unga 

läsare själva ser på litteratur och de läspraktiker de deltar i, exempelvis på bibliotek. 

Antologin innehåller även artiklar, skrivna av författare som Sofie Samuelsson och Annika 

Nagorsen Kastlander, som utifrån olika angreppssätt diskuterar och beskriver bibliotekens 

läsfrämjande praktiker, samt barns syn på dessa – hur ser deras läsintresse ut, deras läsning i 

skolan samt hur ser de på bibliotek?  

Ulf Fredriksson och Karin Taubes bok Läsning, läsvanor och läsundersökningar (2012) 

handlar om hur vi läser och vad vi läser. Författarna tar upp hur barn och ungdomar läser, 

men även hur vuxna läser. I likhet med annan tidigare forskning har de utgångspunkt i både 
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internationella och nationella undersökningar av läsning, läsvanor och läsförmågor. Deras 

kritik är riktad mot att resultaten från dessa undersökningar presenteras i ett flertal rapporter, 

men att det finns få sammanställningar av dessa resultat som ger en helhetsbild. Avsikten med 

boken är att ge en översikt över hur barn, ungdomar och vuxna läser i Sverige. 

Läslust och lättläst (2003) är en handbok för lärare inom läs- och skrivarbete. Inger 

Norberg är redaktör men boken är utformad av tio författare med förankring i den 

pedagogiska praktiken. Boken ger bland annat svar på hur man hjälper elever att väcka sin 

läslust och vilken sorts litteratur flickor respektive pojkar föredrar. Syftet med boken är att 

visa hur man kan bygga upp en läskultur både hemma och i skolan, där vuxna är viktiga 

förebilder.  

Olle Nordbergs avhandling Avkoppling och analys (2017) tar även den avstamp i de 

internationella och nationella undersökningar som gjorts av ungdomars läsning. Nordberg 

menar att det utifrån dessa resultat konstateras att läsförmågan och läsintresset hos svenska 

tonåringar har minskat, något som han ifrågasätter.20 Han ställer sig frågan ”vad menas 

egentligen med läsning i sammanhanget?”21 och för sedan olika resonemang kring både 

begreppet läsning och attityder. Nordberg lägger också vikt vid att undersöka hur det mediala 

samhället påverkar ungdomar och ser över både dess möjligheter och problem. En av 

utgångspunkterna i avhandlingen diskuterar bland annat den litterära läsningens roll bland 

ungdomar i övre tonåren och sätter dessa i relation till annan forskning och litteraturdidaktik.  

Centrala begrepp 
Här nedan beskrivs de centrala begrepp som jag finner relevanta i min undersökning. Dessa 

begrepp är läsvanor och inställning/attityd till läsning, fritidsläsning och skolläsning samt 

litteratur. 

Läsvanor och inställning/attityd till läsning 

Läsning idag innefattar betydligt fler texter än tryckta skrifter i olika bokformer. Läsning sker 

även via andra medier och plattformar än skrivna ark. Att eleverna konsumerar annan typ av 

                                                
20 Olle Nordberg, Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens 

hos svenska 18-åringar (diss. Uppsala 2017) [Elektronisk version, hämtad 2018-04-22, http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1088231/FULLTEXT01.pdf] s. 13. 

21 Nordberg, s 13. 
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lektyr som är av digital form och/eller interaktiv form är därför här också intressant att 

undersöka. I första hand handlar dock läsning här om böcker och tidningar, men övriga 

medier undersöks också i en mindre omfattning.  

I enlighet med Nordbergs definition menas här inställning till det man läser: ”vilja eller 

lust att läsa […] skönlitteratur, motiv till att läsa skönlitteratur, inställning till att läsa olika 

typer av text i olika medier, samt synen på den egna fiktionsläsningen”.22 

Fritidsläsning och skolläsning 
Fritidsläsning inbegriper den läsning eleverna ägnar sig åt utanför skolan. Detta kan innefatta 

både valfri läsning och läsning på uppmaning av skolan, men främst den valfria läsningen. 

Skolläsning inbegriper den läsning eleverna ägnar sig åt under skoltid. Den innefattar främst 

läsning på uppmaning av lärare/skolan. 

Litteratur 

I denna undersökning avser begreppet litteratur vara ett paraplybegrepp för all sorts tryckt text 

och böcker, det vill säga allt från skönlitteratur till facklitteratur, som är skrivet.23  

Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt presenteras de metoder jag använder mig av i min undersökning. Även det 

empiriska materialet och det urval jag har gjort kommer här kort att presenteras.  

Metod 
Min undersökning kännetecknas av både kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt där jag 

utgår från metoderna kvalitativ intervju samt webbenkäter.  

                                                
22 Ibid., s. 19 
23 NE, ”Litteratur” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/litteratur [hämtad 2018-04-

24] 



 
 
 
 
 
 

9 

Enkäter 

Enkäten i undersökningen är utformad som digital webbenkät i Google Drive. Länken till 

webbenkäten kunde med fördel delas med eleverna via deras lärportal Vklass. Fördelen med 

denna typ av webbenkät är att den ligger tillgänglig för eleverna på ett enkelt sätt. De elever 

som inte var närvarande vid det första bibliotekstillfället hade enkelt kunna låna en bok och 

svara på enkäten vid ett annat tillfälle. På så sätt hade jag därmed kunnat få tillgång till fler 

respondenters svar – men så blev dock inte utfallet på grund av uteblivna svensklektioner. 

Enkäten bestod av 19 frågor som var både öppna och icke-öppna. Med detta menas att 

somliga frågor hade fasta svarsalternativ och somliga frågor var öppna för fritext.24  Samtliga 

frågor var obligatoriska och eleverna kunde inte skicka in svaren om inte allt var ifyllt, på så 

sätt har samtliga frågor i enkäten besvarats och inga bortfall finns.  

Kvalitativ intervju 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, samt enkäternas utformning, författade 

jag de frågor som låg till grund för intervjun med elevernas svensklärare. Genom att även 

intervjua läraren är förhoppningarna att resultatet både ska breddas och fördjupas något.  

Intervjun bestod av 14 strukturerade frågor, men därutöver tillkom följdfrågor. Frågorna var 

öppna, utan svarsalternativ. Läraren visste om syftet med undersökningen, men fick inte 

frågorna på förhand. Detta för att jag inte ville leda läraren i frågorna, utan jag ville ha ett 

neutralt klimat där läraren var så öppen och ärlig som möjligt under själva intervjun. 

Då jag endast har intervjuat en person är det inte lika viktigt att se över 

standardiseringen av frågorna, men enligt Jan Trosts definition har intervjun i detta fall varit 

av låg grad av standardisering. Detta innebär att variationsmöjligheten är stor då man tar 

frågorna i den ordningsföljd som passar för samtalet och där den intervjuade får styra 

samtalets gång.25 Även språket anpassas till den intervjuade och följdfrågorna formuleras 

beroende av tidigare svar.26 

                                                
24 Runa Patel & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 4 uppl. (Lund 2011), s. 79. 
25 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 4 uppl. (Lund 2010), s. 39. 
26 Trost, s. 39. 
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Metodkritik 

Genom att vara medveten om olika metoders styrkor och svagheter kan man ges en större 

förståelse för vilket resultat som kan komma att återspeglas i undersökningen. Nedan följer en 

kortfattad reflektion kring de metoder jag har valt att använda mig av.  

Webbenkätens främsta styrka är att respondenterna snabbt och enkelt kan gå in på 

länken och besvara frågorna.27 Således kan man på kort tid samla in en stor mängd data där 

resultaten dessutom blir automatiskt iordningställda i färdiga tabeller. För mig som forskare är 

denna metod därmed tidseffektiv. Som forskare behöver man inte heller vara på plats i fysisk 

form, utan enkäten kan med fördel besvaras på annat håll och vid annat tillfälle. Att länken 

fungerar och ser korrekt ut i alla sorters webbläsare och olika sorters skärmar är en 

förutsättning för att denna variant ska fungera.28 Då jag på förhand visste att alla elever hade 

tillgång till en egen Chromebook, valde jag denna digitala variant för att bespara både tid och 

miljö genom pappersenkäter.  

En styrka med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågorna och frågeordningen 

utifrån situationen.29 Dessutom går det relativt snabbt att genomföra och man kan genom en 

öppen intervju gå djupare i frågorna än man hade kunnat vid exempelvis en enkät. Sålunda 

kan man få värdefull information genom ett inifrån-perspektiv, som annars kan vara svårare 

att komma åt. En svaghet är att intervjun är ett resultat av ett samtal som äger rum vid en viss 

tidpunkt och där respondenten – avsiktligt eller ej – kan ha andra syften än vad intervjuaren 

har tänkt sig eller förstår.30 Intervjun bör därför kompletteras med andra metoder31 och därför 

anses det här vara en god förutsättning att tillämpa intervju och enkäter tillsammans.  

Material 
Det huvudsakliga materialet för min undersökning är 23 elevers deltagande genom 

webbenkäter, samt en intervju tillsammans med elevernas svensklärare.  

                                                
27 Marika Wenemark, Enkätmetodik med respondenten i fokus (Lund 2017), s. 46. 
28 Wenemark, s.45. 
29 Ulla Eriksson-Zetterquist & Göran Ahrne, ”Intervjuer” i Göran Ahrne & Peter Svensson, Handbok i 

kvalitativa metoder, 2 uppl. (Stockholm 2015), s. 38. 
30 Eriksson-Zetterquist & Ahrne, s. 54. 
31 Ibid. 
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Urval 

Vid en mer omfattande undersökning hade jag gärna genomfört en komparativ studie där jag 

jämfört olika klassers läsvanor och attityder/inställning till läsning. Då detta inte var möjligt 

med tanke på tidsbristen utgick jag från den klass jag hade tillgång till. Urvalet är således ett 

så kallat bekvämlighetsurval, där man tar vad man råkar finna.32 Urvalet är anpassat efter 

undersökningens syfte och frågeställningar, men frågan om elevernas bokval på biblioteket 

uppstod vid tillfället när jag fick reda på att de skulle låna en valfri bok. Jag såg en möjlighet 

att vidga frågan kring elevernas läsvanor genom att även undersöka deras bokval.  

Etiska aspekter 
Jag har använt mig av de fyra huvudkraven för etikregler vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.33 Detta innebär att samtliga 

informanter har blivit informerade om undersökningens syfte och tillvägagångssätt samt att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt. Samtliga informanter har gett mig skriftligt 

samtycke till att delta i min undersökning. Då eleverna är under 18 år har jag tagit hänsyn till 

18 § i lagen om etikprövning av forskning som avser människor som säger att 

forskningspersoner som har fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär får ge ett eget 

samtycke.34 De personer jag har studerat kommer här att anonymiseras för ett skydda deras 

integritet, detta i enlighet med konfidentialitetskravet. Skolans namn anges inte heller. 

Läraren har tilldelats ett fingerat namn. I enlighet med nyttjandekravet kommer informationen 

i undersökningen endast att användas i min studie.  

Resultatredovisning 
I avsnittet nedan följer en kort beskrivning av respondenterna, därefter följer redovisningen av 

resultatet. Eleverna och skolan presenteras först och sedan den lärare som jag har intervjuat. 

Redovisningen av materialet från enkäterna och intervjun är noga utvalda för att endast svara 

                                                
32 Trost, s. 140. 
33 Patel & Davidsson, s. 63. 
34 Riksdagen, ”Lag om etikprövning av forskning som avser människor” https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 
[hämtad 2018-04-25] 
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på frågeställningarna och syftet med min undersökning och är därför det enda som här 

redovisas. Fullständiga enkätfrågor och intervjufrågor finns som bilagor. Analys och 

diskussion av resultatet görs i följande avsnitt. 

Eleverna och skolan 
Respondenterna till min undersökning är 23 elever från en kommunal gymnasieskola norr om 

Stockholm. I klassen går det totalt 27 elever, varav 5 är tjejer och 22 är killar. Deras lärare i 

svenska är även hon en respondent. På skolan går det totalt 1 128 elever och de har både 

yrkesförberedande- och högskoleförberedande program. Eleverna i min undersökning går i 

årskurs 1 på naturvetenskapsprogrammet med inriktning musik. Nästan samtliga elever i 

klassen upplevs vara högpresterande samt tros komma från akademikerfamiljer, enligt deras 

svensklärare. 

Läraren 
Jag har valt att kalla läraren för Camilla, vilket är ett fingerat namn. När jag ordagrant återger 

svaren görs detta inom citattecken. Språket är korrigerat så att citaten som följer är 

grammatiskt korrekta. Med hänsyn till Fredriksson och Taube ger jag nedan en kort 

bakgrundsbeskrivning om läraren och hennes syn på läsning, detta för att man kan tänka sig 

att det har en betydelse för elevernas läsutveckling beroende på vilken lärare som 

undervisar.35 Att veta något om läraren kan kanske säga oss något om resultatet i 

undersökningen.  

Lärarens bakgrund och syn på läsning 
Camilla är 44 år och har totalt varit verksam som lärare i 14 år varav hon har arbetat 11 år på 

denna skola. Hon undervisar i engelska och svenska och har årskurs 1-3 på gymnasiet i båda 

ämnena. Hon läste ämnena separat i fyra år på Lunds universitet och därefter läste hon ett år 

på lärarhögskolan i Malmö för att komplettera med pedagogik, didaktik och praktik. Camillas 

egna syn på lärarhögskolan och lärarutbildningen var chockartad då hon upplevde att nivån 

där var låg i jämförelse med studierna på Lunds universitet. Däremot hade hon en väldigt 

givande praktik där hon kände att hon fick växa som lärare samt lära sig hur man undervisar. 

                                                
35 Ulf Fredriksson & Karin Taube, Läsning, läsvanor och läsundersökningar (Lund 2012), s. 122. 
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Hennes starkaste minne från utbildningen är att litteraturhistoria/vetenskap var mest centralt 

men att ”på den tiden så var det nästan förbjudet att undervisa litteraturhistoria efter epoker, 

man skulle göra allting tematiskt, det var bara teman som gällde. Alltså kärlekstema och så 

[…] man fick inte gå efter epokerna”.  

På frågan vad hon anser är det mest centrala och viktiga i svenskundervisningen svarar 

hon: ”för mig är det ju viktigt att de läser, diskuterar eller talar och skriver. Så läsa, tala, 

skriva”. Hon redogör också för den blandning av texter som hon försöker tillämpa i 

undervisningen för att ha stor variation. När Camilla berättar om läsning av skönlitteratur 

säger hon: ”jag vill försöka få dem att läsa skönlitteratur och inte bara sådant som de får välja 

själva, utan jag tvingar dem att läsa sådant som de kanske inte hade valt själva för att vidga 

deras vyer helt enkelt”. Vidare anser hon att svenskämnet är både ett bildningsämne- och ett 

färdighetsämne där hon tycker att man bör vara allmänbildad och att man ska kunna hänga 

med i kulturdebatten litegrann i alla fall för att förstå och kunna referenser i vår kultur. 

Exempel på detta uppger hon vara Shakespeare, Selma Lagerlöf och Strindberg. Därutöver 

vill hon självklart att eleverna ska bli duktiga skribenter och talare. Hon skrattar lite när hon 

säger att det som tyvärr hamnar lite i skymundan är språkhistoria och grammatik som ofta 

kommer i sista hand, och hon klargör att det beror på att hon inte har ett så stort eget intresse 

för det som hon har för övriga moment i undervisningen.  

När det gäller Camillas egna läsvanor uppger hon att hon alltid har läst 

”jättejättemycket” med undantag för en period när hennes barn var små. Hon läser allt 

möjligt, lika mycket på engelska som på svenska. Hon är även med i en bokklubb samt delar 

boktips med sina föräldrar som även de läser jättemycket. Camilla föredrar litteratur som 

utspelar sig någon annan tid än här och nu, på en annan tid och en annan plats. De senaste 

böckerna hon läste var Stanna hos mig av Ayobami Adebayo och För att kunna leva: en 

nordkoreansk flickas resa till frihet av Yeonmi Park, men hon förtydligar att hon gärna läser 

allt möjligt och ler.   

Elevernas inställning till läsning 
Camillas uppfattning om elevernas inställning till läsning är att de verkar gilla att läsa. ”Jag 

tycker att det känns som det generellt på naturprogrammet, att de läser rätt mycket. Ofta 

kommer det önskemål om att de vill välja [litteratur] själva, så då brukar de få göra det någon 

gång om året”. Hon förklarar därtill att hon också får önskemål om att de [eleverna] vill läsa 
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mer än vad de faktiskt hinner med och då gärna klassiker. ”Jag inbillar mig att de själva vill 

läsa kända verk.” Camilla får en följdfråga gällande inställning till läsning utifrån kön och 

beträffande det svarar hon: ”Jag tror det är ungefär samma [för killarna och tjejerna] faktiskt. 

Vad jag tycker man ser däremot är ju att de högpresterande läser mer”.  

På frågan om det finns någon i klassen som gör motstånd till läsning svarar Camilla: 

”De klasserna jag har undervisat de senaste åren har inte… då är det inte direkt någon elev 

som öppet har protesterat. Det tycker jag inte. Men i andra, i elklassen, då var det vilda 

protester”. Vidare förklarar Camilla att hon vet vilka böcker som går hem i vilken klass och 

att hon absolut anpassar bokval efter elevgruppen. Däremot kan hon tycka att hon kanske har 

varit lite för feg ibland och att hon kanske borde ha tvingat vissa elever att läsa annat men att 

”då har det bara varit en stor grej att få dem att läsa”. Ett motstånd hon kommer in på lite 

senare i intervjun är det motstånd som eleverna har mot vissa lärobokstexter, som hon tror 

beror på upplevs som tråkiga av eleverna. Hon säger att de föredrar att använda internet som 

källa, även fast hon ofta uppmanar eleverna att låta bli det när hon tilldelar dem noga utvalt 

material.  

 

 
Figur 1. Jag tycker om att läsa i skolan?  

 

På frågan om eleverna tycker om att läsa i skolan svarar 12 elever nej och 11 ja. På frågan 

varför de inte tycker om att läsa i skolan ges bland annat svaren: ”Jag själv finner inte läsande 

av böcker roande”; ”[f]aktaböcker, ja. Litterära, sådär eftersom det ibland kan bli utdraget”; 
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”[m]an läser oftast dåliga ungdomsböcker eller gamla böcker med ointressant innehåll”; ”[f]ör 

man brukar inte få välja böcker själv”; ”[ä]ven då jag gillar att läsa böcker hemma tycker jag 

att det inte är tillräckligt mysigt i skolan för att läsa. Själva upplevelsen blir lite sämre i skolan 

då man inte sitter själv och arbetsron inte är lika bra som hemma” och ”[f]ör att bli tvingad att 

läsa en bok som man själv tycker är dålig och ointressant är jobbigt och lär mig inget, utom 

att hata skolbokläsning mer”. Ett återkommande svar är att eleverna föredrar att läsa böcker 

de själva har valt och inte blivit tilldelade.  

 De elever som svarade att de tycker om att läsa i skolan gav bland annat följande 

motiveringar: ”För att då får man chansen att läsa nya böcker och det är roligt att läsa”; ”[d]et 

är skönt att läsa som en omväxling från det vanliga arbetet, som genomgångar”; ”[j]ag gillar 

att läsa” och ”[j]ag gillar att läsa i allmänhet och tycker att det går lika bra att läsa i skolan 

som hemma”.  

 

 
Figur 2. Jag tycker om att läsa på fritiden? 

 

När eleverna istället ska svara på frågan om de tycker om att läsa på fritiden så svarar 

betydligt fler ja. 15 elever tycker om att läsa på fritiden och 8 elever svarar nej på frågan. 

Några av de positiva motiveringarna lyder: ”Jag tycker det är roligt och avkopplande”; ”[f]ör 

att böcker kan berätta bättre historier än någon annan media”; ”[j]ag läser oftast böcker som 

man kan läsa länge utan att tröttna. Hemma har jag också en läshörna. Det är väldigt 

lugnande”; ”[d]et finns en mängd genrer och typer av böcker att välja mellan och därför hittar 



 
 
 
 
 
 

16 

jag oftast en bok som passar just mig. Det sätts heller ingen press på en om att läsa eftersom 

det inte finns en deadline, så man kan läsa i lugn och ro” och ”[ä]ven om jag egentligen sällan 

läser på min fritid i vanliga fall tycker jag om att göra det under semestrar och kan då läsa ut 

en hel hög böcker”. Att själv välja en bok utifrån intresse och att få läsa utan tidspress var ett 

vanligt förekommande svar bland eleverna.  

 Eleverna som svarade nej på frågan hade bland annat motiveringar som att de hellre la 

sin tid på annat än läsning av böcker och en kommentar lyder: ”Jag tycker det är svårt att hitta 

en bok som passar mig, så jag orkar inte lägga tid på att leta”. Flera elever svarade att de har 

andra intressen och hobbys än läsning av böcker på sin fritid samt att de anser att läsning på 

fritiden är tråkigt.  

Elevernas läsvanor 
Vad gäller elevernas läsvanor redogör Camilla för hur hon tror att det ser ut. Som nämnt ovan 

antar hon att eleverna läser rätt mycket. När hon reflekterar över deras val av böcker säger 

hon följande: ”De flesta brukar ju gilla lite så här Hunger Games och lite fantasy-aktiga 

böcker. Science-fiction är ju populärt ofta. Väldigt många läser mest på engelska. I alla fall 

killarna tycker jag det verkar vanligare hos”. Hon omtalar även författaren John Green och 

hans böcker som populära.  

Elevernas läsning på fritiden tror hon beror på hur mycket skolarbete de har för tillfället. 

”Under terminen tror jag inte att de läser jättemycket, förutom vissa som är väldigt lässugna.” 

Hon tror dock inte att eleverna läser särskilt mycket av annan sort som till exempel tidningar. 

”Nej tyvärr, ofta när jag tar upp aktuella nyheter så har de inte läst det i någon svensk 

dagstidning. Det kan ju vara mer som korta notiser i mobilen då.” Camilla tror att det beror på 

att de helt enkelt är ointresserade och att det ses som mer ansträngande att läsa längre texter 

som de dessutom har svårt att hitta till. Hon berör även tillgängligheten, att det kanske inte 

alltid är så lättillgängligt för eleverna då det ibland krävs abonnemang för att läsa nyheter 

online.  

På frågan om hon tror att eleverna använder skolbiblioteket svarar hon: ”Inte alls så 

mycket som de borde. Men det är nog också mitt fel. Jag borde väl hjälpa dem mer dit och 

leda dem dit. Jag utnyttjar inte det tillräckligt ofta. Jag tror att andra lärare är bättre på det. 

[…] Så det är en bättringsmöjlighet för mig”. Vidare reflekterar hon över elevernas övriga 

konsumtion av bland annat podcasts och tv-serier för att nämna några. Camilla uppger att hon 
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inte tror att de tittar så mycket på tv, men att de kollar mycket på film och serier på 

streamingtjänster som till exempel Netflix. Vad gäller podcasts svarar hon: ”Vissa lyssnar på 

poddar, men det är vissa som inte vet vad en podd är”. Däremot förklarar hon att de i årskurs 

2 och 3 kommer att arbeta med just podcasts då de både ska få analysera ett poddavsnitt men 

även göra ett eget avsnitt i form av ett sommarprat.  

Under årskurs 1 läser klassen totalt tre romaner tillsammans med Camilla. Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser, Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf 

samt en valfri bok som de väljer på biblioteket. I filmväg ser de en film, Döda poeters 

sällskap.  

 
Figur 3. När jag läser, läser jag helst… 

 

16 elever uppger att de helst läser böcker i fysisk form, 4 elever genom att lyssna på 

ljudböcker och 3 elever läser helst digitalt på mobilen, läsplatta eller iPad. Majoriteten av 

klassen uppger att de helst läser på svenska, 16 elever, och resterande del av klassen svarade 

att de helst läser på engelska, 12 elever.  

Följdfrågan till detta handlade om elevernas övriga konsumtion på sin fritid och ombads 

svara på vad de spelar/tittar/lyssnar på på sin fritid och av alternativen kunde flera väljas. 

Störst svarsfrekvens fick tv-spel/datorspel, följt av filmer och tv-serier på en delad andraplats. 

Näst sist kom poddar och sist kom radioprogram. Här kan vi se en samstämmig bild med hur 

deras lärare trodde att det såg ut. 
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Figur 4. Hur ofta läser du på din fritid? 

 

Hur ofta eleverna läser på sin fritid varierar i klassen. 7 elever angav ”någon gång i veckan” 

och 6 elever angav ”någon gång i månaden”. 5 elever vardera angav ”varje dag” och ”mer 

sällan än någon gång i månaden”. Här vill jag dock poängtera att jag syftade på läsning av 

böcker och fysiska tidningar och inte annan typ av konsumtion som kan kopplas till läsning, 

något som jag fick förtydliga för eleverna.  

Eleverna föredrar främst litteratur i genrerna fantasy/magi/science fiction med 43,5 % 

samt deckare och thrillers med 17,4 % vardera. Ett par av eleverna efterfrågade saknade 

svarsalternativ och hade gärna önskat historiska böcker och klassiker som alternativ.  

Elevernas val av och motivering till valen av valfri bok 

Nedan följer somliga av de titlar som eleverna valde på biblioteket samt deras motivering till 

valet.36 Av de 84 boktitlar37 som fanns att tillgå på bokbordet som bibliotekarien satt upp 

valdes 10 böcker därifrån av eleverna. Bokbordet upprättades av ena bibliotekarien utefter 

lärarens anvisning om att böckerna skulle vara på svenska och anpassade till en naturklass i 

årskurs 1. Camilla tillägger: ”Jag vet ju att de alltid väljer kvalitetslitteratur”. Övrig kuriosa är 

att skolbiblioteket uppges ha omkring 17 000 böcker.   

                                                
36 Listan över alla valda boktitlar och motiveringar återfinns i bilaga 3. 
37 Samtliga boktitlar finns att tillgå i bilaga 4. 
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Figur 5. Brukar du låna böcker på biblioteket? 

 

Till att börja med frågade jag eleverna om de brukar låna böcker på biblioteket, och i detta fall 

syftade jag på både skolbiblioteket och övriga bibliotek som eleverna har tillgång till. 16 av 

eleverna svarade ”nej”, 6 elever svarade ”ja, ibland” och resterande en elev svarade ”ja, ofta” 

på frågan.  

 Nedan följer en tabell med några av de bokval och motiveringar som eleverna gjorde:  

Bokval Motivering till valet 

Vilse - Karina Berg Johanson Intressant titel, framsida och baksida 

Naomi och Elys kyssförbudslista 
- Rachel Cohn & David 
Levithan 

Baksidan av boken lockade med vänskap, kärlek och 
drama 

Oliver Twist - Charles Dickens Är en klassiker som jag tänker att jag någon gång borde 
läsa 

Analfabeten som kunde räkna - 
Jonas Jonasson 

Känner igen författaren, mamma har rekommenderat 
boken sen innan 

Mina drömmars stad - Per 
Anders Fogelström 

Eftersom jag har hört att den ska vara bra, dessutom 
rekommenderade Camilla den, men även fler 

Farenheit 451 - Ray Bradbury Jag har hört mycket bra om den och den lät intressant 

Återstoden av dagen - Kazuo 
Ishiguro 

Den är skriven av en nobelpristagare samt baksidetexten 
och omslaget var intressant 
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Den sista önskningen - Andrzej 
Sapkowski 

För att jag har spelat alla spelen och dom är baserade på 
den här boken 

Ondskan - Jan Guillou Anonyma källor omkring mig sa att det var en klassiker 
och att vissa sa att den är bra, en bra bok att ha läst 
någon gång i sitt liv liksom 

Prinsessan och mördaren - 
Magnus Nordin 

För att jag tyckte den lät intressant38 

Figur 6. Bokval och motiveringar till valen 

 

En slutsats som går att dra är att de största påverkansfaktorerna för deras val av bok är 

följande:  

1. Att eleverna hört talas om boken innan och/eller blivit rekommenderade boken (då 

främst av kompisar och föräldrar/någon i familjen) 

2. Att texten på baksidan av boken och/eller bokomslaget var tilltalande 

3. Att boken verkade intressant och/eller spännande, utifrån de två ovanstående 

faktorerna 

 

Följt av dessa faktorer uppgav eleverna att läraren hade en viss påverkan i valet genom 

rekommendationer från henne, samt att en elev uppgav att hen valde en bok som hen tidigare 

hade läst och ville läsa igen. En elev som hade rådfrågat Camilla om en bok uppger att hen 

fick till svar ”den är en klassiker, alla har läst den” och att det övertygade eleven att välja den. 

Då bibliotekarien tyvärr inte var på plats vid bokvalet, eftersom hon var ledig, är 

svarsfrekvensen för att bibliotekarien på något sätt skulle ha påverkat elevernas bokval 0 %. 

Rent spekulativt kan jag annars tänka mig att hon skulle ha rekommenderat böcker och/eller 

hjälpt eleverna med deras bokval.  

Av de bokval som eleverna gjorde kan man se att två titlar finns med på den lista som 

SVT har publicerat som innefattar de 19 mest använda skönlitterära böckerna i 

undervisning.39 Bibliotekarien hade med fem av de titlarna på bokbordet som hon hade satt 

upp. Egentligen hör det till en annan frågeställning och diskussion kring någon sorts litterär 

                                                
38 Eleven hade en dialog med läraren, som därmed påverkade eleven till att välja boken.  
39 Sandra Stiskalo, ”Romaner av män dominerar i skolbänkarna”, SVT Kultur, 

https://www.svt.se/kultur/bok/mannen-dominerar [hämtad 2018-04-26] 
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kanon, men det är ändå en intressant aspekt att belysa här. Vad säger det om vilken litteratur 

man läser i skolan?  

Lärarens direktiv och bedömning av läsmomentet 
Det enda direktiv som Camilla har gett eleverna inför bokvalet är att boken ska vara på 

svenska. I övrigt är det inte styrt på något sätt. Eleverna måste inte välja en bok från 

bokbordet, utan får välja fritt i hela biblioteket.  

Eleverna kommer att skriva en uppgift på boken de har valt, men Camilla har inte 

bestämt sig från början vilken sorts uppgift de ska få. ”Det blir någon sån klassisk. Antingen 

recension eller hur slutar den och vad tycker du om slutet […] Eller det här med 

personbeskrivning och miljöbeskrivning. Jag har inte riktigt bestämt mig, men jag tar någon 

vanlig variant” säger hon och skrattar. Hon kommer att läsa igenom elevernas uppgift inför 

betygssättningen men de kommer inte att få ett enskilt betyg på den uppgiften förklarar hon. 

Eleverna är på förhand informerade om att de ska få en skrivuppgift på boken när de har läst 

klart. ”De vet alltid i förväg att de kommer att få en uppgift, men inte hur den är utformad.” 

Utifrån resultaten kan man se att eleverna hade uppfattat direktiven från Camilla 

korrekt. De som svarade att de hade direktiv att följa, angav samtliga att de skulle välja en 

valfri bok på svenska.  

Analys och diskussion 
Elevernas inställning till läsning  

Resultatet visar att elevernas lärare Camilla har en relativt god bild av elevernas läsvanor och 

deras inställning till läsning, utifrån elevernas egna svar. Fredriksson och Taube visar att det 

utifrån olika data från länder som medverkat i diverse läsundersökningar är lärare som oftast 

är kvinnor, har lång erfarenhet, som läser mycket själva och som har haft klassen en längre tid 

så att hon känner eleverna väl är den mest skicklige läsläraren40, något som här tycks stämma. 

Camillas uppfattning om att eleverna verkar gilla att läsa går att fastställa främst genom 

svarsfrekvensen för deras fritidsläsning där 15 av 23 elever uppger att de gillar att läsa på 

                                                
40 Fredriksson & Taube, s. 124. 
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fritiden. Inte föga förvånande ser resultatet en aning annorlunda ut vad gäller skolläsningen, 

där endast 11 elever svarar att de tycker om att läsa i skolan. En anledning till att eleverna 

föredrar fritidsläsning framför skolläsning uppgavs bero på att de helst vill välja litteratur 

själva utifrån sina egna intressen, samt att de vill läsa utan tidspress. En annan förekommande 

anledning handlade om ett bristande intresse för läsning då eleverna hade andra hobbys som 

de hellre lade tiden på. De elever som tycker om skolläsning uppskattar att bli tilldelade 

andra, för de nya, böcker än vad de annars själva skulle ha valt att läsa. Eleverna anser även 

att det är skönt med läsning som bryter av den vanliga svenskundervisningen. 

 Även Olle Nordberg kommer fram till slutsatsen att elever gör skillnad på skolläsning 

och fritidsläsning, och han menar att elevernas mer negativa inställning till skolläsning 

hämmar deras läsupplevelse.41 Nordberg menar således att elever i allmänhet är mer negativa 

till skolläsning än annan läsning.42 Resultaten i min undersökning pekar på att eleverna har en 

bättre inställning till fritidsläsning än till skolläsning, men de är inte fullt så negativa mot 

skolläsning som annan forskning visar. Vad det beror på kan ha flera orsaker, bland annat att 

eleverna över lag tycks läsa relativt mycket, att läraren främjar läsning och att majoriteten av 

eleverna är studiemotiverade och högpresterande. 

På frågan om hur Camilla ser på elevernas inställning till läsning utifrån kön uppger hon 

att inställningen är ungefär densamma, att de verkar gilla att läsa och att de verkar läsa rätt 

mycket, oavsett kön. Hon anser snarare att man ser en skillnad i intresset kopplat till elevernas 

prestationer i skolan och att de högpresterande eleverna antas läsa mer. Utifrån just min 

undersökning kan det bli svårt att göra en jämförelse mellan könen då 20 av de 23 svarande är 

killar. Majoriteten av respondenterna är alltså av det kön som ofta antas ogilla läsning och 

som ofta antas göra motstånd mot det. Vad orsakerna för detta kan vara är ett omdebatterat 

ämne som jag inte ämnar gå in djupare på i denna undersökning, men en av anledningarna 

kan antas vara den som handlar om att barn- och unga skapar sig en könsidentitet där pojkar 

då väljer att ta avstånd från det som antas vara feminint, alltså läsning, i sin jakt på 

manlighet.43 Även Kåreland betonar att det finns en tydlig könsskillnad i fråga om läsvanor 

                                                
41 Nordberg, s. 216; s. 255. 
42 Ibid., s. 216. 
43 Sofie Samuelsson, ”En demokratisk och inkluderande gemenskap. Möjligheter för ett normkritiskt 

arbetssätt med ungas läsning och folkbibliotek” i Åsa Hedemark & Maria Karlsson (red.), Unga läser. 
Läsning, normer och demokrati (Möklinta 2017), s. 223.  
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och läsintresse, där att läsa böcker uppfattas som en kvinnlig vana, något som startar redan i 

förskoleåldern.44 Dessutom har tidigare studier uppmärksammat att vuxna tenderar att förbise 

eller förringa pojkars läsintresse inom skolan,45 något som vi här kan se att elevernas 

svensklärare inte tenderar att göra.  

Resultatet blir här väldigt intressant eftersom majoriteten av klassen, av killarna, tycker 

om att läsa och de läser ganska mycket och ofta dessutom. Av 15 jakande svar på frågan om 

de gillar att läsa på fritiden är trots allt 12 av dem killar. Å andra sidan är majoriteten av 

eleverna i klassen högpresterande och kan därför per automatik antas tycka att läsning har hög 

status och är något som är meningsfullt att sysselsätta sig med för att prestera ännu bättre i 

skolan. Kåreland belyser också det faktum att barns läsvanor skiljer sig åt beroende på sociala 

villkor och menar att barn med föräldrar med högre utbildning har en större fallenhet för att 

läsa böcker.46 Jag har dock inte undersökt detta och dragit några paralleller mellan elevernas 

svar här och deras betyg i svenskämnet, men jag får lov att anta att det kan finnas en viss 

koppling däremellan. Även Camilla gjorde en viss koppling här när hon sa att ”vad jag tycker 

man ser däremot är ju att de högpresterande [eleverna] läser mer”.  

Camilla medger att hon bedriver lite olika undervisning i litteratur beroende på om 

eleverna går i en högskole- eller yrkesförberedande klass. Hon menar att det i till exempel en 

elklass görs fler protester mot läsning än vad som förekommer i en naturklass. Hon talar om 

att hon därför gruppanpassar bokvalen utefter elevgruppen, men hon säger också att hon 

kanske varit lite för feg i just denna fråga, att hon kanske borde ha tvingat eleverna att läsa 

sådant som man läser i naturklasserna. Hon förklarar att det i grund och botten först och 

främst handlar om att ens få eleverna att läsa, att det är därför hon anpassar litteraturen så att 

de ska bli motiverade. Caroline Graeske som skriver om läsning på gymnasiet problematiserar 

just detta med att svenskundervisningen ser olika ut för olika program. Läsning av 

skönlitteratur får mindre utrymme i styrdokumenten generellt, men svenskundervisningen har 

dessutom halverats för gymnasieelever som går yrkesförberedande program.47 Även 

                                                
44 Kåreland, 2013, s. 84f. 
45 Annika Nagorsen Kastlander, ”Att välja det man måste. En kvalitativ studie om barns syn på läsning och 

bibliotek” i Åsa Hedemark & Maria Karlsson (red.), Unga läser. Läsning, normer och demokrati 
(Möklinta 2017), s. 206. 

46 Kåreland, 2013, s. 85. 
47 Caroline Graeske, ”Att läsa med strategi på gymnasiet” i Maria Jönsson & Anders Öhman (red.), 

Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter (Lund 2015), s. 151. 
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läromedel som skrivs efter den nya läroplanen 2011 har skilda kunskapsdiskurser för 

yrkesförberedande och högskoleförberedande program.48 Graeske ställer sig frågan vad 

konsekvenserna blir när olika kunskapsdiskurser genereras för de olika programmen, trots att 

de har likadana kunskapsmål för kursen Svenska 1? Jag ställer mig själv frågan vad som 

egentligen är den rätta vägen att gå som svensklärare i en sådan situation: hur och vad ska 

man läsa med eleverna för att bäst uppnå kunskapsmålen och för att skapa eller upprätthålla 

läslust hos eleverna? En inte helt lätt fråga att besvara, särskilt inte med tanke på att man har 

olika mycket tid till att genomföra diverse moment i undervisningen beroende på program.   

Elevernas läsvanor 

När Camilla spekulerar i elevernas läsvanor antar hon att fantasy är den populäraste genren, 

något som eleverna bekräftar. Däremot tror hon att eleverna, då främst killarna, föredrar att 

läsa på engelska – något som inte riktigt överensstämmer med vad eleverna svarar. 

Majoriteten föredrar att läsa på svenska. Att läsa en fysisk bok framför att lyssna på en 

ljudbok eller att läsa digitalt är mest populärt, men hur ofta eleverna läser på sin fritid ser 

väldigt olika ut. 30,4 % av eleverna läser någon gång i veckan, 26,1 % läser någon gång i 

månaden, 21,7 % läser varje dag och 21,7 % läser mer sällan än någon gång i månaden. 

Camilla antar att elevernas fritidsläsning beror på hur mycket skolarbete eleverna har för 

tillfället, en aspekt som hade varit intressant att undersöka. Olle Nordberg kommer i sin 

undersökning fram till att det trots alla förändringar i det mediala klimatet visar sig att 

ungdomarna själva inte beskriver den fysiska boken som hotad, undanträngd eller 

utkonkurrerad av andra medier, utan att digitala former av läsning och faktainsamling lyser 

med sin frånvaro.49 Utifrån denna undersöknings resultat kan vi se en samstämmighet. 

Nordberg poängterar också, i likhet med Camilla, att skolarbetet tar mycket tid och 

omöjliggör skönlitterärt läsande på fritiden.50 Även en av eleverna understryker detta och 

förklarar att hen mest läser på lov och semestrar och då ”kan läsa ut en hel hög böcker”. 

Vidare spekulerar Camilla i elevernas övriga konsumtion av annan sort på fritiden och 

säger att hon inte tror att de läser så mycket tidningar både av ointresse samt att de inte riktigt 

har tillgång till det. I övrigt tror hon att eleverna väljer att titta mycket på film och serier på 

                                                
48 Graeske, s. 151. 
49 Nordberg, s. 95. 
50 Ibid., s. 96. 
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till exempel Netflix istället för på tv. Camilla tror att några elever lyssnar och har koll på 

poddar, men att de flesta kanske ändå inte vet vad det är. Utifrån elevernas perspektiv kan vi 

här se att deras lärare är ganska väl insatt i vad eleverna konsumerar på sin fritid. Däremot 

nämner Camilla inte tv-spel/datorspel som eleverna uppgav att de lägger mest tid på, men 

utöver det överensstämde hennes reflektion med vad eleverna svarade. Nordberg styrker i sin 

studie denna syn på elevernas fritidsaktiviteter och menar att läsning i böcker, tidsmässigt 

sett, spelar en mycket undanskymd roll bland ungdomars fritidsaktiviteter.51 

Lena Kåreland, som synliggör och analyserar barns och ungas läs- och medievanor, 

menar att klyftan mellan hög- och lågkultur har blivit mindre tydlig än tidigare och detta 

främst beroende på utvecklingen av elektroniska medier.52 Hon förklarar också att en del 

läsvaneundersökningar visar att bokläsandet totalt sett inte har minskat under 2000-talet, men 

att läsvanorna däremot har förändrats.53 Att berättelser erbjuds i andra former är något hon 

påvisar: ”man läser inte bara i bok utan på internet, på tv och när man spelar datorspel”.54 Ser 

man på läsning på det sättet är det betydligt fler som läser, både i skolan och på sin fritid, än 

man kanske får fram i diverse undersökningar där respondenterna inte själva ser på läsning i 

de formerna. Men precis som Kåreland säger det så är läsning i sig ett komplext och 

motstridigt fenomen.55 

Kåreland refererar till en annan studie där gymnasieelevers fritidsläsning undersöks, och 

i likhet med resultatet i min undersökning visar även den studien att fritidsläsningen innefattar 

annat än den tryckta boken, som till exempel filmtittande och datorspelande.56 Däremot 

ombads eleverna i min studie att endast räkna in läsning av böcker och tidningar på frågan hur 

ofta de läser på sin fritid, men jag kunde synliggöra deras övriga konsumtion genom att ställa 

en direkt fråga kring det, som tydligt visade att de konsumerar andra medier i hög 

utsträckning. I likhet med denna undersöknings resultat visar det sig att tv-tittande och 

datoranvändande är de vanligast förekommande medieformerna hos barn och unga idag, 

                                                
51 Nordberg, s. 156. 
52 Kåreland, 2013, s. 73. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 87. 
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enligt Kårelands studie.57 Däremot skiljer det sig, enligt Kåreland, i vad killar och tjejer tittar 

på och/eller spelar och ägnar sig åt på datorn och internet.  

Fredriksson och Taube diskuterar elevers läsvanor och förklarar att det i PISA-

undersökningen 2009 framgick att 37,3 % av eleverna (och därmed med högst svarsfrekvens) 

svarade att de inte läser för nöjes skull.58 En koppling mellan elevernas resultat på PISA och 

deras läsvanor är tydlig. Likaså gör elevernas lärare här den kopplingen mellan att de 

högpresterande eleverna förmodligen läser mer än andra elever. Vidare menar Fredriksson 

och Taube att hur mycket en elev läser kan ge en hint om vad de tycker om läsning, där den 

som läser mycket oftast har positiv inställning till läsning och den som läser lite eller inte alls 

har en mer negativ inställning.59 Den hinten tycker jag mig också kunna urskilja här i 

elevernas svar kring om de tycker om att läsa i skolan eller på sin fritid och varför de tycker 

så. De elever som svarar att de inte gillar att läsa och samtidigt uppger att de läser ganska 

sällan är ofta de som har en mer negativ inställning till läsning som någonting tråkigt och 

tidskrävande.  

Olle Nordberg framhåller att det kanske är andra typer av undersökningar än till 

exempel PISA som bör tillämpas om vi vill skapa oss en riktig uppfattning om ungdomars 

attityder till skönlitteratur och deras litterära kompetens, då testerna av det aktuella slaget 

kanske inte är så reliabla i frågan.60 Han menar att den ganska dystra bild som PISA-

resultaten av läsning visar inte motsvaras av de resultat som han fått i sin studie, varken när 

det gäller elevernas litterära kompetens eller deras attityd och inställning till läsning.61 I likhet 

med min undersökning visar Nordberg att några av slutsatserna i hans studie är följande: 

eleverna beskriver att de gillar att läsa, de allra flesta har en positiv attityd till läsning, 

samtidigt som det visar sig att eleverna läser väldigt lite.62 Det Nordberg vill illustrera är en 

bild av komplexitet i ungdomars läsattityder och litterära kompetens, särskilt med tanke på 

den digitala tidsepoken som råder.63 

                                                
57 Ibid., s. 94. 
58 Fredriksson & Taube, s. 96. 
59 Ibid., s. 99. 
60 Nordberg, s. 13. 
61 Ibid., s. 159. 
62 Ibid., s. 161. 
63 Ibid., s. 162. 
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Elevernas val av och motivering till valen av valfri bok 

Camilla tror inte att eleverna besöker och använder sig av tjänsterna på biblioteket så mycket 

som de borde, enligt henne, något som eleverna också bekräftar. Endast en elev uppgav att 

hen lånar böcker ofta, medan 16 elever svarade ”nej” och 6 elever svarade ”ja, ibland” när de 

fick besvara frågan om de brukar låna böcker på biblioteket. Kåreland redogör för 

biblioteksutlåning och visar att den totala utlåningen har minskat kraftigt under perioden 

1988-2006.64 Vidare skriver hon att färre barn och ungdomar söker sig till bibliotek och att 

ungdomar numera oftare går till bibliotek under skoltid än under sin fritid.65 Dock 

problematiserar hon att de flesta undersökningar som görs angående bibliotek och utlån inte 

har skolbibliotek i åtanke66, något som därmed inte ger en riktig bild av ungdomars 

biblioteksvanor. Inger Norberg skriver att ”alla skolor måste ha väl fungerande skolbibliotek 

och vi föreslår också att bokansvariga utses på varje skola”.67 Däremot kan vi i denna 

undersökning se att majoriteten av eleverna inte lånar böcker på biblioteket, trots att det 

mycket välfungerande skolbiblioteket ligger tillgängligt mitt i skolan som en central punkt i 

elevhallen/entrén och är öppet dagligen mellan klockan 8 och 16.30.  

 Utöver diskussionen kring huruvida eleverna lånar böcker från biblioteket skulle man 

även ha kunnat undersöka hur ofta eleverna besöker biblioteket. Oftast förknippas bibliotek 

med böcker och läsning68, men inte att förglömma tillhanda har skolbibliotek fler funktioner 

som till exempel studierum, artikel- och informationssök, datorer för arbete och utskrivning – 

bibliotek erhåller således både resurser samt är en god lärmiljö.  

 I Nagorsen Kastlanders undersökning om barn- och ungas biblioteks- och medievanor 

framgår det att vuxna ibland ställer motstridiga krav: barn skickas till skolbibliotek för att fritt 

välja litteratur, men det finns begränsningar för detta val.69 I hennes fall handlar det om att 

förutbestämda regler favoriserar skönlitteratur på facklitteraturens bekostnad och att det i sin 

tur kan leda till störningar i elevernas läsintresse.70 I denna undersökning handlar 

begränsningen om att det trots ca 17 000 titlar ändå finns ett begränsat urval att välja bland – 

                                                
64 Kåreland, 2013, s. 31. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Inger Norberg, ”Förord” i Inger Norberg (red.), Läslust och lättläst (Lund 2003), s. 8. 
68 Nagorsen Kastlander, s. 208. 
69 Ibid., s. 212. 
70 Ibid., s. 213. 
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och i likhet med Nagorsen Kastlanders studie handlar det även här om att skönlitteraturen 

vinner över facklitteraturen. Bokvalet är följaktligen inte helt valfritt.  

 Av resultatet att döma är det främst för att eleverna hört talas om en bok och/eller blivit 

rekommenderade en bok som gör att de väljer just den titeln. Även bokens utseende, 

bokomslag och texten på baksidan, har en avgörande roll när eleverna ska välja bok. Det är 

trots allt en intressant iakttagelse att 10 av eleverna valde någon av de 84 böcker som 

bibliotekarien valt ut. Vad det beror på kan jag bara spekulera i, eftersom jag inte frågade om 

det. Däremot kan man också fråga sig om det är många eller få som valde en bok från 

bokbordet av de 23 eleverna? Förslagsvis kan en av faktorerna för att eleverna valde en bok 

från bokbordet ha varit för att det var bra litteratur som var utvald, men det kanske också 

beror på att man har ett slags förtroende för bibliotekarien, att man antar att hon har valt ut 

”fin” litteratur med en någorlunda hög status att ha läst.  

 En fråga som inte är så lättbesvarad och som vi inte vet så mycket om, är den om vad 

som styr barn- och ungas bokval (men även vuxnas bokval för den delen) och hur de väljer, 

skriver Kåreland.71 Enligt forskaren Joseph Appleyard är olika omständigheter (som ålder och 

utveckling) och miljö avgörande för valet, där det även spelar in om man läser ensam eller i 

grupp.72 Därtill menar Appleyard att ytterligare en omständighet som präglar läsningen 

handlar om det finns krav på någon form av redovisning eller diskussion av det som man har 

läst tillsammans med andra.73 Anna Berge och Per Blomqvist tar också upp just detta med 

motstånd mot skolläsning. De menar att läskontexten direkt blir ett första hinder för eleverna, 

det vill säga att när eleverna i klassrummet plockar upp en text, oavsett vilken, ser det som en 

skoltext och till och med som en lärartext som redan är vald av och analyserad av en lärare 

som har en pedagogisk avsikt med texten.74 Eleverna vet då med en gång att texten på något 

sätt ska bearbetas och att arbetet förmodligen kommer att bedömas av läraren, detta betyder 

att skola plus text innebär ett motstånd för många elever – även elever som på sin fritid är 

storläsare.75 Detta kan även kopplas till det Camilla berättade om att eleverna gärna gör ett 

motstånd mot lärobokstexter, att de tycks uppleva de texterna som oerhört tråkiga. 

                                                
71 Kåreland, 2013, s. 89. 
72 Ibid., s. 90. 
73 Ibid. 
74 Berge & Blomqvist, Skrivundervisning – i samspel med litterära texter (Stockholm 2012), s. 24. 
75 Berge & Blomqvist, s. 24. 
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Förmodligen för att eleverna direkt vet att det är texter som läraren har valt ut med en särskild 

avsikt. 

Jag borde antagligen ha undersökt huruvida vetskapen om en stundande skrivuppgift på 

boken påverkade elevernas bokval, men den frågan kom jag på i efterhand. Jag får dock en 

subjektiv känsla av att en skrivuppgift inte påverkade elevernas bokval, men det har jag inga 

konkreta belägg för mer än mina personliga spekulationer. Utifrån elevernas motiveringar till 

bokvalen antar jag att de helt enkelt valde böcker som de fann intressanta och bra, som de 

ville passa på att läsa när valet var fritt.  

 Det finns dock andra åsikter för det fria bokvalet som tyder på att ett fritt val av böcker 

inte alltid är så bra. Anders Öhman och Maria Jönsson skriver att det inte tycks framstå som 

en lösning att låta eleverna själva välja litteratur utifrån deras egna önskemål och behov. Detta 

eftersom det antingen leder till att de endast läster texter de redan är bekanta med eller att de 

inte läser alls.76 Personligen håller jag inte alls med, utan ser det fria bokvalet som ett sätt att 

uppmuntra och förhoppningsvis entusiasmera eleverna till att läsa. För mig som svensklärare 

upplever jag att nyckeln till ett läsintresse kan vara något så enkelt som att få eleverna att läsa, 

och då inte i första hand fokusera på vad de läser. Detta är dock ett omdebatterat ämne där 

åsikterna är delade, men jag talar utifrån mig själv och jag menar inte att denna åsikt delas av 

alla svensklärare. Jag är medveten om att det finns olika idéer och tankegångar kring detta.  

Eleverna i denna undersökning förklarade själva att de många gånger anser att böckerna 

de blir tilldelade inte alls faller dem i smaken och att de därmed upplever läsningen som 

tråkig, men att så fort de får välja böcker själva finner det mer intressant och kanske till och 

med underhållande på ett sätt som främjar deras läsning positivt överlag. En elev skriver till 

och med att hen hatar skolbokläsning ännu mer vid ”tvångsläsning” av dåliga och ointressanta 

böcker, något som i alla fall jag vill försöka undvika som lärare. För den sakens skull kommer 

de inte alltid få välja litteratur själva, av flera skäl, men då och då vill jag gärna att de ska få 

läsa sådant som de själva vill för att inte helt förstöra eller förta deras läsglädje. Däremot är 

jag enig med Öhman i hans åsikt om att ”vi måste ta ansvar för en läsning som främjar 

inlevelse och koncentration som en motkraft till det ytliga och splittrade 

                                                
76 Anders Öhman, ”Inledning” i Maria Jönsson & Anders Öhman (red.), Litteratur och läsning. 

Litteraturdidaktikens nya möjligheter (Lund 2015), s. 9. 
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informationssamlande som åtminstone delar av läsningen på nätet inbjuder till”.77 Däremot 

ifrågasätter jag hans resonemang om att det då inte skulle vara främjande att låta eleverna läsa 

vad de själva vill ibland.  

Jag avslutar med Norbergs väl valda ord kring att skapa en god läskultur i skolan: 

”läraren bör ha en tillåtande attityd när det gäller elevers egna individuella bokval, för 

huvudsaken är att de får lust att läsa och identifierar sig som läsande människor”.78 

Avslutande reflektion 
Ett flertal undersökningar och studier om elevers läsvanor och läsattityder har gjorts tidigare. 

Somliga har legat till grund för analysen i min undersökning och finns redovisade både i 

bakgrunden och i den tidigare forskningen. En gemensam faktor för dessa undersökningar och 

studier är att samtliga är avsevärt mer omfattande än min. Om jag skulle haft fler respondenter 

i andra klasser och i andra skolor är det sannolikt att resultatet hade sett annorlunda ut. På 

grund av undersökningens begränsade omfång, är det viktigt att tolka resultatet med 

försiktighet. Däremot kan man sätta resultaten i min undersökning i relation till tidigare 

forskning som har en större omfattning och därmed skapa sig en ungefärlig bild av läget. 

 Resultatet i min undersökning visar att elevernas svensklärare Camilla har en ganska 

korrekt bild av elevernas läsvanor och inställning till läsning. Det visar sig att majoriteten av 

eleverna, som därtill är killar, tycker om att läsa både i skolan och på sin fritid. Något som 

kanske är förvånande om man ser till andra undersökningar där det ofta visar sig att killar inte 

tycker om att läsa, samt att de läser i mindre utsträckning än tjejer. Camilla anser att elever på 

olika program har olika inställning till läsning och gör viss skillnad på elever som går på 

yrkesförberedande program och elever som går på högskoleförberedande program. Hon 

menar att det är lite mer motstånd i till exempel en elklass än i en naturklass och att det i den 

förstnämnda är svårare att motivera eleverna till läsning som något kul och givande.  

 Resultatet visar också att eleverna föredrar att läsa på sin fritid än att läsa i skolan och 

det beror främst på att eleverna anser att det är roligare att läsa böcker som de själva har valt 

utifrån sina egna intressen och/eller vad de har blivit rekommenderade av kompisar och/eller 

                                                
77 Anders Öhman, ”Vad händer i läsningen?” i Anders Öhman & Maria Jönsson (red.), Litteratur och 

läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter (Lund 2015), s. 81. 
78 Inger Norberg, ”Att skapa läskultur” i Inger Norberg (red.) Läslust och lättläst (Lund 2003), s. 41. 
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familjen. Hur ofta eleverna läser ser något olika ut i klassen, där somliga läser varje dag och 

somliga mer sällan än någon gång i månaden. Camilla tror att elevernas läsning på fritiden 

beror på hur mycket skolarbete eleverna har. Eleverna läser helst på svenska och helst något 

inom genrerna fantasy, deckare eller thrillers. Även om några föredrar att läsa digitalt eller att 

lyssna på ljudböcker så föredrar flest elever att läsa en bok i fysisk form. Utöver böcker ägnar 

sig eleverna, på sin fritid, helst åt att spela tv/datorspel, att titta på serier och filmer och att 

lyssna på poddar och radioprogram – i den ordningen utifrån elevernas svarsfrekvens.  

Eftersom jag till viss del har en relation till eleverna från min VFU kan man tänka sig 

att de har svarat på frågorna utefter vad de tror att jag är ute efter, att de tror att jag förväntar 

mig vissa svar. Så upplever jag dock inte känslan i svaren, utan jag får känslan av att de svarat 

så sanningsenligt de kunde utifrån sig själva och sina läspraktiker. Däremot kan jag tänka mig 

generellt att eleverna i den här klassen ser på läsning som något ”fint och bra” som man ägnar 

sig åt och som därmed sätter en viss prägel på läsningens status som hög. När man ser till 

elevernas bokval och deras motiveringar tycker jag mig se indikationer om detta. Däremot är 

jag lite förvånad över att så få tillämpar skolbiblioteket och bibliotekariernas hjälp, då det 

ligger centralt i skolan och är öppet dagligen. Camilla själv utnyttjar inte heller skolbiblioteket 

så ofta och påpekar att hon borde hjälpa eleverna dit oftare. 

Nagorsen Kastlander som i sin undersökning studerar barn- och ungas syn på bibliotek 

och andra medievanor konstaterar att unga använder sig av olika medier varje dag, men att 

skolans läspraktiker är inriktade på den fysiska boken.79 ”Med glasögon som fokuserar den 

fysiska boken blir det svårt att se de färgskiftande och mångfaldiga uttryck som barns 

läsglädje kan visa sig i”80, skriver hon och menar att vuxna behöver en mer integrerande 

attityd till ny teknik om det lässtimulerande arbetet ska vara framgångsrikt.81 För trots att det i 

detta fall visar sig att eleverna föredrar en fysisk bok vid läsning, finns det de elever som 

föredrar andra, mer interaktiva, sätt att läsa och där bör vi lärare hålla oss mer á jour med nya 

tillgångar och tillvägagångssätt. Det kanske inte endast handlar om att eleverna läser, utan 

också om hur. Vi kanske kan motivera fler elever till läsning om vi inte enbart erbjuder dem 

valfria titlar, utan också andra former att läsa? 

                                                
79 Nagorsen Kastlander, s. 212. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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Det är många frågor jag hade velat vidareutveckla med utgångspunkt i denna 

undersökning, något som jag flertalet gånger har påpekat i texten. Det är för att ämnet i sig är 

så intressant men även för att det finns många vägar att gå och många aspekter att ha i åtanke 

när det handlar om elevers läsning och läsvanor. Vi svensklärare har, enligt mig, en viktig 

uppgift när det kommer till att uppmuntra och främja elevers inställning till läsning. Att skapa 

ett intresse är väldigt angeläget, och därför anser jag att ett fritt bokval då och då – och andra 

sätt att läsa på – kan vara högst avgörande för elevernas fortsatta läsning både i skolan och på 

fritiden.  

Vidare forskning 
Med hänsyn till undersökningens begränsade omfång var jag tvungen att avgränsa mig till 

antalet respondenter. Det hade däremot varit intressant att göra en komparativ analys mellan 

två eller fler klasser, utifrån samma frågeställningar som i denna studie. Förslagsvis hade det 

varit intressant att göra en jämförelse mellan en högskoleförberedande- och en 

yrkesförberedande klass. Man skulle även kunna göra en undersökning med utgångspunkt i 

kön eller socioekonomisk bakgrund för att synliggöra eventuella likheter och/eller skillnader i 

elevernas inställning till läsning och deras läsvanor utifrån det.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 
1. Jag är… 
Kille Tjej Annat 
 
2. Min ålder 
 
3. Jag tycker om att läsa i skolan?  
Ja Nej 
 
4. Varför tycker du så? 
 
5. Jag tycker om att läsa på fritiden? 
Ja Nej 
 
6. Varför tycker du så? 
 
7. När jag läser, läser jag helst… 
En fysisk bok Digitalt på mobilen/läsplatta/iPad Lyssnar på ljudbok 
 
8. På fritiden spelar/tittar/lyssnar jag även på… (Du kan välja flera alternativ.) 
Poddar  Tv-spel/datorspel 
Filmer  Tv-serier  
Radioprogram Inget av ovanstående 
 
9. Hur ofta läser du på din fritid?  
Varje dag  Någon gång i veckan 
Någon gång i månaden Mer sällan än någon gång i månaden 
 
10. Jag läser helst litteratur på… 
Svenska Engelska Annat språk 
 
11. Jag föredrar litteratur i denna genre: 
Fantasy/magi/science fiction Deckare 
Komedier/humor/satir  Tecknade serier 
Biografier/självbiografier  Chick lit 
Feel good litteratur  Folksagor 
Noveller   Prosadikter 
Skräcklitteratur  Thriller 
 
12. Den bästa bok jag läst är? Motivera varför! 
 
13. Brukar du låna böcker på biblioteket?  
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Ja, ofta Ja, ibland Nej 
 
14. Vilken bok valde du på skolbiblioteket?  
 
15. Varför valde du den boken?  
 
16. Blev du hjälpt eller påverkad av något av följande när du valde boken? (Du kan välja flera 
alternativ.) 
Bibliotekarien  Bokomslaget   
Texten på baksidan  Föräldrar/någon i familjen    
En kompis rekommendation Jag hade hört talas om den innan  
Läraren   Jag har läst den förut och ville läsa den igen 
 
17. Fick du några direktiv av läraren innan du skulle välja bok, eller valde du helt fritt? 
Jag fick direktiv av läraren  Jag valde helt fritt 
 
18. Om du fick direktiv av läraren, vilka direktiv fick du?  
 
19. Jag godkänner att mina svar används som underlag i Nathalie Prasads undersökning. 
Undersökningen sker helt anonymt.  
Ja Nej 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
- Antal år som verksam lärare? 

- Antal år på denna skola?  

- Vilka ämnen undervisar du i samt vilka årskurser? 

- Vad minns du av lärarutbildningen?  

- Hur ser du på svenskämnet och syftet med det?  

- Hur ser dina egna läsvanor ut?  

- Utifrån den här klassen, hur upplever du deras attityd/inställning till läsning? 

- Kan du uttyda vad de föredrar för litteratur? Populärast genre/r?  

- Hur tror du deras läsning på fritiden ser ut? Hur ofta och vad tror du de läser?  

- Inför bokvalet: har eleverna några direktiv att utgå ifrån?  

- Är valet helt fritt eller är det på något sätt styrt?  

- Varför ska eleverna få göra detta?  

- Kommer eleverna på något sätt att bedömas i detta? Om ja, hur?  

- Vad läser dina elever tillsammans med dig?  
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Bilaga 3 – Elevernas bokval och motiveringar 
 

Bokval Motivering till valet Hjälp/påverkan av valet 

1. Flykten från läger 
14 - Blaine Harden 

Den handlar om fånglägren i 
Nordkorea, och den verkade väldigt 
intressant 

Bokomslag, texten på 
baksidan 

2. Silmarillion - 
J.R.R. Tolkien 

En bok jag är väldigt intresserad av Föräldrar/någon i familjen 

3. Vilse - Karina 
Berg Johanson 

Intressant titel, framsida och 
baksida 

Bokomslaget, texten på 
baksidan 

4. The Martian - 
Andy Weir 

För att jag har den hemma Jag hade hört talas om den 
innan  

5. Naomi och Elys 
kyssförbudslista - 
Rachel Cohn & 
David Levithan 

Baksidan av boken lockade med 
vänskap, kärlek och drama 

Texten på baksidan 

6. Oliver Twist - 
Charles Dickens 

Är en klassiker som jag tänker att 
jag någon gång borde läsa 

Jag hade hört talas om den 
innan 

7. Analfabeten som 
kunde räkna - Jonas 
Jonasson 

Känner igen författaren, mamma 
har rekommenderat boken sen 
innan 

Jag hade hört talas om den 
innan, föräldrar/någon i 
familjen 

8. Mina drömmars 
stad - Per Anders 
Fogelström 

Eftersom jag har hört att den ska 
vara bra, dessutom 
rekommenderade Camilla den, men 
även fler 

Texten på baksidan, en 
kompis rekommendation, jag 
hade hört talas om den innan, 
läraren 

9. Farenheit 451 - 
Ray Bradbury 

Jag har hört mycket bra om den och 
den lät intressant 

Texten på baksidan, jag hade 
hört talas om den innan 

10. Liftarens guide 
till galaxen - Douglas 
Adams 

Det verkar vara en intressant bok, 
jag har sett mycket om den på 
internet men det är också min 
farfars favoritbok 

Jag hade hört talas om den 
innan, föräldrar/någon i 
familjen 

11. Återstoden av 
dagen - Kazuo 
Ishiguro 

Den är skriven av en 
nobelpristagare samt baksidetexten 
och omslaget var intressant 

Bokomslaget, texten på 
baksidan, jag hade hört talas 
om den innan 

12. Rör mig inte! - 
Tahereh Mafi  

Jag gillar författaren, Tahereh 
Mafi, jag tycker att hon skriver 

Bokomslaget, texten på 
baksidan, en kompis 
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med ett väldigt fint språk. 
Dessutom gillar jag historien och 
det väcker intresse för att se hur 
boken ska sluta 

rekommendation, jag hade 
hört talar om den innan, jag 
har läst den förut och ville 
läsa den igen 

13. Den sista 
önskningen - Andrzej 
Sapkowski 

För att jag har spelat alla spelen 
och dom är baserade på den här 
boken 

Bokomslaget 

14. Kvinnan på tåget 
- Paula Hawkins 

För att jag har hört mycket bra om 
den, storyn låter intressant. Jag 
gillar thrillers och så är den 
nominerad för “bästa utländska 
thriller 2015” vilket är frestande 

Bokomslaget, texten på 
baksidan, jag hade hört talas 
om den innan 

15. Maze runner: i 
dödens stad - James 
Dashner 

Det är den tredje boken i serien och 
jag har läst böckerna innan som jag 
tyckte väldigt mycket om och ville 
fortsätta med serien 

Bokomslaget, texten på 
baksidan, jag hade hört talas 
om den innan 

16. Alkemisten - 
Paulo Coelho 

Hört att den kopplar in lite 
filosofi/tankeställare 

En kompis rekommendation 

17. Sista brevet från 
din älskade - Jojo 
Moyes 

Jojo Moyes är min favoritförfattare 
och jag har läst positiva recensioner 
om den på nätet. Den har även 
blivit rekommenderad till mig 
tidigare av vänner och familj 

Bokomslaget, texten på 
baksidan, en kompis 
rekommendation, jag hade 
hört talas om den innan, 
föräldrar/någon i familjen 

18. Kallocain - Karin 
Boye 

För att min mamma sa att jag borde 
gilla den och jag läste på baksidan 
och tyckte att den lät intressant 

Bokomslaget, texten på 
baksidan, föräldrar/någon i 
familjen 

19. Den store Gatsby 
- F. Scott Fitzgerald 

Läste baksidan och tyckte den 
verkade helt okej, även hört talas 
om boken 

Jag hade hört talas om den 
innan 

20. Ondskan - Jan 
Guillou 

Anonyma källor omkring mig sa att 
det var en klassiker och att vissa sa 
att den är bra, en bra bok att ha läst 
någon gång i sitt liv liksom 

Bokomslaget, en kompis 
rekommendation, läraren 

21. Prinsessan och 
mördaren - Magnus 
Nordin 

För att jag tyckte den lät intressant Läraren 
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22. Sköldpaddor hela 
vägen ner - John 
Green 

Eftersom jag har läst tidigare 
böcker skrivna av John Green som 
Pappersstäder och Efter Alaska. Jag 
hade också planerat att läsa den 
tidigare, men hade inte haft tid 

Jag hade hört talas om den 
innan, föräldrar/någon i 
familjen 

23. På västfronten 
intet nytt - Erich 
Maria Remarque 

För att den verkar spännande och 
jag gillar böcker som berör ämnet 
krig, för jag tycker det är 
spännande och intressant 

Texten på baksidan, en 
kompis rekommendation, 
läraren 

Bilaga 4 – Boktitlar på bokbordet 
De böcker som är understrukna valdes av några av eleverna.  
 
1. En man som heter Ove – Fredrik Backman 
2. Övertalning – Jane Austen 
3. Fråga Alice: en sann historia – Författare Anonym 
4. Hanteringen av odöda – John Ajvide Lindqvist  
5. Själlös – Gail Carriger 
6. Sandbarnet – Tahar Ben Jelloun  
7. Fahrenheit 451 – Ray Bradbury  
8. Gatukatten Bob – James Bowen 
9. Mina drömmars stad – Per Anders Fogelström 
10. Bekännelsen – John Grisham  
11. Över floden in bland träden – Ernest Hemingway  
12. Den store Gatsby – F. Scott Fitzgerald 
13. Torka aldrig tårar utan handskar 1. Kärleken – Jonas Gardell 
14. Ondskan – Jan Guillou  
15. Geim – Anders de la Motte 
16. Vägen till Jerusalem – Jan Guillou  
17. Vita nätter – Fjodor Dostojevskij  
18. Doktor Glas – Hjalmar Söderberg 
19. Vi – Jevgenij Zamjatin 
20. En oväntad vänskap – Abdel Sellou  
21. Greven av Monte Cristo – Alexandre Dumas  
22. Midnattssol – Jo Nesbö 
23. Mörkrets hjärta – Joseph Conrad  
24. Hemsöborna – August Strindberg 
25. Ängeln på sjunde trappsteget – Frank McCourt   
26. Sköldpaddor hela vägen ner – John Green 
27. Så långt vi kan följas – Susanna Martelin  
28. Metro 2033 – Dmitrij Gluchovskij 
29. Den unga eliten – Marie Lu 
30. En väktares bekännelser – Elin Säfström 
31. Tsotsi – Athol Fugard  
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32. Skattkammarön – Robert Louis Steveson  
33. Svindlande höjder – Emily Brontë  
34. Enklav – Ann Aguirre 
35. Hälsningar från havets botten – Christina Lindström 
36. Prinsessan och mördaren – Magnus Nordin 
37. Möss och människor – John Steinbeck 
38. Calcio Amore: drömmen – Marcus Birro  
39. Onsdag kväll strax före sju – Mats Berggren  
40. Huset vid vägens slut – Magnus Nordin  
41. Vilse – Karina Berg Johansson 
42. Oktober är den kallaste månaden – Christoffer Carlsson 
43. Pojken på bergets topp – John Boyne  
44. Släppa taget – Katarina von Bredow  
45. Oliver Twist – Charles Dickens 
46. Endgame: kallelsen – James Frey  
47. Sjutton år och skitsnygg – Emma Granholm 
48. Jag är tyvärr död och kan inte komma till skolan idag – Sara Ohlsson 
49. Hemsökta – Magnus Nordin 
50. Förföljaren – Magnus Nordin 
51. Jor & Ka – Niklas Krog 
52. Flykten från läger 14 – Blaine Harden 
53. Ingen normal står i regnet och sjunger – Sara Ohlsson 
54. Rör mig inte! – Tahereh Mafi  
55. Magikerna – Lev Grossman  
56. Eldens hemlighet – Henning Mankell 
57. Ondvinter – Anders Björkelid 
58. Rätt att döda – Matt Whyman  
59. Spela för livet – Michael Williams 
60. Pappersstäder – John Green 
61. Räcker det om jag älskar dig? – Katarina von Bredow 
62. Shoo bre – Douglas Foley 
63. Konsten att ha sjukt låga förväntningar – Åsa Asptjärn 
64. Desertwalker – Wilhelm Agrell  
65. (O)planerat bröllop – Bali Rai 
66. En sekund i taget – Sofia Nordin 
67. Pojken som levde med strutsar – Monica Zak 
68. Oceanen vid vägens slut – Neil Gaiman 
69. Den osynlige – Mats Wahl 
70. Du, bara – Anna Ahlund  
71. Agenten – John Grisham 
72. Fever pitch: en i laget – Nick Hornby 
73. Förr eller senare exploderar jag – John Green 
74. Efter Alaska – John Green 
75. Över näktergalens golv – Lian Hearn 
76. Stupet – Nigel Hinton 
77. Uttagningen – Maths Claesson  
78. Gå för långt – Nigel Hinton 
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79. Innan helgen är över – Kerstin L. Hahn 
80. Felkod 404 – Erik Midaner 
81. Jag saknar dig, jag saknar dig! – Peter Pohl & Kinna Gieth  
82. När hundarna kommer – Jessica Schiefauer 
83. Revolvern – Marcus Sedgwick  
84. Sveket – Ursula Poznanski 
 
Manliga författare: 51  
Kvinnliga författare: 21 
Anonym: 1 
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