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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Läsning handlar inte bara om att klara av att läsa en skönlitterär bok. Läsningen 
har en viktig roll inom alla skolans ämnen och är en viktig del genom hela livet för att kunna 
delta och fungera väl i vårt samhälle. Debatter runt barns läsning och läsvanor är ständigt 
återkommande. För att skapa ett läsintresse hos elever och bygga upp en läsvana hos dem 
krävs en noggrann undervisning inom ämnet med engagerade lärare.  
 
Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv genomföra en jämförelse av Vart 
tog slukarbarnen vägen? 9-12-åringars biblioteks-, läs- och fritidsvanor i en mindre 
västsvensk kommun av Andolf-Johannesson (1997) med en motsvarande studie gjord idag, för 
att kunna se om det skett någon förändring i deras läsvanor. Vi vill också se om 
fritidsintressena har förändrats och om de i så fall har en inverkan på en eventuell förändring 
av läsvanor och läsintresse. 
 
Metod: För att kunna uppnå vårt syfte med undersökningen valde vi att göra en kvantitativ 
undersökning med elever i årskurs fyra till sex med hjälp av enkäter. Den tidigare studien 
(1997) var genomförd med hjälp av enkäter med barn i mellanåren och för att vi skulle få ett 
jämförbart material genomfördes därför vår studie på samma sätt. 
 
Resultat: Resultatet av barns läsvanor idag jämfört med 1997 visar att läsningen inte har 
minskat men att det har skett en förändring i vad de läser, t.ex. har bokläsandet minskat bland 
flickorna men ökat hos pojkarna. En tydlig ökning kan vi se på läsandet av veckotidningar.  
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en av de mest omfattande 
undersökningar gjord år 2001 på elever i tio års ålder och deras förmåga att läsa. 
Undersökningen visar att de svenska skolornas resultat har försämrats när det gäller 
läsförståelse och läshastighet. Det är något som vi kan finna en förklaring till genom vår 
studie som visar att eleverna själva upplever att de läser färre böcker ju äldre de blir. I takt 
med att man läser färre böcker, tappar man också både läsförståelse och läshastighet. 
 
Elevernas fritidsintressen har förändrats så att läsa böcker har försvunnit som ett av de 
populäraste fritidsintressena. De förändringar som skett är också att flickor i årskurs fem och 
sex tappat intresset för läsning. Vi kan med vår undersökning visa att ”bokslukaråldern” inte 
längre finns kvar i den ålder den tidigare gjort utan att vi kan se att den avtar i elvaårsåldern. 
Ytterligare en förändring vad det gäller fritidsintressen är viljan att utöva sport är mest 
populär hos alla utom pojkar i årskurs sex. 
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Inledning 
 
När vi har varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att läsningen inte får 
så mycket plats i skolan som vi anser att den borde få. Tystläsning används oftast som ett 
redskap i väntan på att alla elever ska bli klara med en uppgift och högläsningen används inte 
så ofta eftersom lärarna inte upplever att det finns tid till det. 
 
Läser dagens elever lika mycket som i slutet på 1990-talet? 
 
Då vi snart står klara som lärare vill vi ta del av elevers nuvarande läsvanor och läsintresse 
eftersom läsning har en stor betydelse för varje elevs skolgång och kommande framtid. 
Genom vårt intresse för elevers läsvanor vill vi ha möjligheten att ta del av det som redan 
finns och att skapa nya vägar att gå för att ge eleverna de bästa förutsättningar att lyckas 
uppnå målen från skolverket. Vi båda är inriktade mot eleverna i mellanåren och i vår sökning 
bland forskning gjord kring området läsvanor och läsintresse i just denna ålder har vi funnit 
väldigt lite material, men desto mer angående de yngre och äldre eleverna. 
 

Definition av begrepp 
Följande begrepp är centrala i relation till undersökningens innehåll och syfte: Läsvana och 
bokslukare.  
 
Ordet Läsvana är vi tvungna att dela upp i två ord läsa och vana, för att komma åt dess 
betydelse. Läsa kan precis som Liberg (2006) framhåller betyda helt olika saker vid olika 
tidpunkter i ett barns utveckling. Hos ett yngre barn kan begreppet läsa innebära att man 
klarar av att ljuda ihop bokstäver så att det bildar ett ord, medan ett äldre barn anser att läsa är 
när man direkt ser vilket ord det är som står bara genom att se det. För att beskriva ordet vana 
går vi till Nationalencyklopedin (2000) som definierar begreppet vana följande: vana är hur vi 
beter eller förhåller oss i en speciell situation som är inlärd genom ständig upprepning och blir 
därför naturlig och görs utan särskild eftertanke och ansträngning. Begreppet läsvana används 
i studien med betydelsen om hur ofta eleverna läser.  
 
Bokslukare, är enligt Wåhlin och Asplund Carlsson (1994) barn mellan tio och tolv år och 
som läser mycket. Vad de väljer att läsa är individuellt. En del läser allt som kommer i deras 
väg och andra läser mycket av en speciell genre som t.ex. en hel bokserie. Wåhlin och 
Asplund Carlsson betonar också att elever i den här åldern har lärt sig att läsa med flyt och att 
de, då de funnit glädje i läsandet, törstar de efter mer att läsa. Denna definition av begreppet 
bokslukare använder vi i studien. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vårt examensarbete är att med avstamp i den redan gjorda forskningen se om det 
skett någon förändring i elevers läsvanor i den så kallade bokslukaråldern och om läsning 
finns med som ett av fritidsintressena hos eleverna. Ser vi några förändringar i elevernas 
fritidsintresse från då till nu och kan dessa i så fall ha påverkat deras läsvanor? Vårt 
examensarbete genomförs med en kvantitativ undersökning där vi jämför en drygt tio år 
gammal undersökning: Vart tog slukarbarnen vägen? 9-12-åringars biblioteks, läs- och 
fritidsvanor i en mindre västsvensk kommun av Andolf-Johannesson, 1997 med dagens 
situation. Det finns väldigt lite forskning gjord på barns läsvanor i mellanåren 
(bokslukaråldern) idag, därför väljer vi att göra denna jämförelse för att se om det skett någon 
förändring av elevers läsvanor under en tioårsperiod. Utifrån det får vi följande 
frågeställningar: 
  

• När befinner sig eleven i den så kallade bokslukaråldern? 
• Hur ser nio- till tolvåringars läsvanor ut? 
• Vad gör nio- till tolvåringar på sin fritid? 
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Forskningsbakgrund 
 
I forskningsbakgrunden kommer vi att återge delar av den redan gjorda forskningen inom 
området läsvanor och läsintresse hos elever i åldern nio till tolv år. Vi har lyft det som vi 
finner intressant i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. I denna del finns också 
en kort redogörelse för vad läroplanen 1994 och kursplanen i svenska för grundskolan anser 
inom området läsning. Vi kommer också att återge den magisteruppsats av Andolf-
Johannesson som vi jämför vår undersökning med.  
 

PIRLS 2001 - Barns läskompetens i Sverige och i världen 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en av de mest omfattande 
undersökningar som genomförts på elevers förmåga att läsa (ca 16 000 deltagande elever på 
300 skolor i 35 länder). Resultatet av undersökningen presenterades av Skolverket 2003. De 
elever undersökningen vänder sig mot är elever i nio till tioårsåldern. Meningen är att 
undersökningen ska göras då eleverna övergått från att lära sig läsa till att läsa för att lära. De 
flesta länderna representeras av elever i årskurs fyra men Sverige har även valt att låta elever i 
årskurs tre att delta. Undersökningens syfte är att kunna utvärdera elevernas läskompetens. I 
begreppet läskompetens i PIRLS 2001 fokuseras det på tre olika områden inom läsning: 
läsförmåga, läsvanor och attityder till och sammanhang för läsning. 

Läsprovsresultat 
Sverige är ett av nio länder som ingår i en trendstudie där man jämför det resultat PIRLS 2001 
får fram med en motsvarande undersökning gjord 1991. Resultatet av det är att elever i 
årskurs tre 2001 har en något sämre läsförståelse än vad eleverna i samma ålder 1991. Vad det 
gäller skillnader mellan grupper så som t.ex. pojke/flicka, svensk/utländsk bakgrund visar det 
sig att det finns skillnader, men dessa har inte ökat. Dock finns det stora skillnader i 
förståelsen av olika slags uppgifter mellan undersökningstillfällena. Framför allt är det ökade 
prestationer i att tolka information som är presenterade i diagram och liknande. Dessa 
förändringar kan få som möjlig förklaring att det är förändrade läs, medie- och datorvanor på 
fritiden. Resultatet från undersökningen 2001 visar att Sveriges årskurs fyra har den högsta 
genomsnittliga poängen på den allmänna lässkalan av alla deltagande elever från de olika 
länderna. Det visar sig också i resultatet att eleverna i årskurs fyra i Sverige har ett samlat 
resultat och att spridningen är marginell jämfört med de andra deltagande länderna. Av 
läsresultaten i årskurs tre kan vi dock se att variationen i resultaten är större än vad fyrorna 
hade. Det kan komma sig av att en del av eleverna i trean inte lärt sig läsa ordentligt utan att 
denna färdighet visar sig vid starten av årskurs fyra. Av resultaten kan man konstatera att 
eleverna i skolorna i Sverige har försämrats både vad det gäller läsförståelse och läshastighet. 
Precis som det skrivs i sammanfattningen från Skolverket (2003) är läsförståelse och 
läshastighet två faktorer som hänger ihop. Det finns därför stor anledning att ta resultaten på 
allvar.  

Attityder till läsning 
Skolan ansvarar för att i läsundervisningen nå målen att varje elev känner tilltro till sitt eget 
läsande och att skapa en positiv inställning till läsning hos eleverna. Resultatet av PIRLS 2001 
visar att 54 % av eleverna i fyran har en positiv inställning till läsande. Treorna är inte lika 
positiva till läsning men skillnaden är inte stor. Generellt sett visar det sig att flickorna i 
Sverige har en mer positiv inställning till läsning än pojkarna, vilket är jämförbart med hur det 
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ser ut i de andra länderna. Vad som också visar sig är att eleverna som gjorde undersökningen 
2001 är betydligt mer positiva till sitt eget läsande än 1991, trots att de egentligen läser sämre. 
Förändringen gäller framförallt flickor och elever som inte talar svenska hemma, två grupper 
som brukar ha en låg självkänsla (Skolverket, 2003). 

Läsvanor och hemmiljö 
PIRLS kartlägger även elevernas hemmiljö vilken har stor betydelse för elevernas utveckling, 
framförallt när det gäller läsningen. Synbart i resultatet är att föräldrar till elever i de svenska 
skolorna är internationellt sett högre utbildade och vilket visat sig samspela i resultatet av 
elevernas läsning. Även föräldrarnas yrke samverkar i elevernas läsresultat vilket är till 
eleverna i Sveriges fördel, då andelen med svenska föräldrar med högre tjänstemannayrken är 
högre än genomsnittet i världen. I de svenska hemmen finns många böcker och de svenska 
föräldrarna läser oftare för sina barn än vad de gör i andra länder. Elevernas läsande av 
skönlitterära böcker ligger nära det internationella genomsnittet, när det mäts på dem som 
läser dagligen. Svaret från eleverna som aldrig läser eller nästan inte läser är glädjande nog 
liten, lägre än genomsnittet i världen. Eleverna i trean läser något mer än eleverna i fyran. 
Serietidningsläsandet har sjunkit sedan undersökningen 1991, det kan sannolikt vara så att 
datoranvändandet har tagit den platsen (Skolverket, 2003). Till skillnad från de internationella 
resultaten med minskat TV-/videotittande går de svenska resultaten sakta åt andra hållet.  
 

Litteraturarbetets möjligheter, en studie om barns läsning i årskurs F-3 
Jönsson (2007) påtalar att de senaste årens forskning i Sverige som berör de yngre elevernas 
svenskundervisning framförallt är inriktad på olika läs- och skrivmetoder. Här har också 
tyngdpunkten legat på elevernas individuella läs- och skrivutveckling och eventuella 
svårigheter med det. Jönsson menar att vi istället bör se läsningen kopplad till lärande eller 
som ett sätt att göra nya erfarenheter. När ett barn börjar skolan är den största förväntningen 
att det snart ska lära sig att läsa, om det redan inte kan det. Jönsson menar precis som vi ser i 
utvecklingspsykologin att börja skolan är så mycket mer för ett barn än att bara ta sig an 
kunskapsinhämtningen. När barnet kommer till skolan ska det också lära sig att passa in i 
gruppen, skapa kontakt med klasskamrater och lärare samt delta i nya aktiviteter och förstå 
nya rutiner.  
  
Jönsson beskriver, analyserar och diskuterar litteraturarbete i undervisning med yngre elever, 
det vill säga läsning av, skrivande och samtal kring skönlitterära texter, i sin 
doktorsavhandling och kommer fram till att resultatet visar bland annat att eleverna i årskurs 
tre arbetar främst med litteratur som tar upp vardagens problem, saker som barnen själva kan 
relatera till och känna med (assimilation).  I denna ålder befinner sig eleverna i ett stadium 
enligt Piaget (Evenshaug & Hallen, 2001) där de har svårt att tillgodogöra sig saker utanför 
sig själv och sin värld. Samtidigt används skönlitteraturen till att arbeta med eventuella 
problem som förekommer i till exempel klassen, vilket styrks av Norberg (2003). Genom 
litteraturen kan man känna med andra personer och välja vilka roller man vill ta och känna 
med. Det kan vara ett effektivt sätt att lösa konflikter på utan att peka ut enskilda barn och 
ändå skapa en förståelse för andras känslor hos eleverna. Ett arbetssätt som Lindö (2002) 
ställer sig bakom och lyfter från SÖ, 1988 i delen Läsa.  
 

 4   



 

Magisteruppsats av Karin Andolf-Johannesson 1997 
Vart tog slukarbarnen vägen? 9-12 åringars biblioteks-, läs- och fritidsvanor i en mindre 
västsvensk kommun (1997) 
 
Studien är gjord på Bokhults (fingerat namn enligt Andolf-Johannesson) nio- till tolvåringars 
inställning till böcker, läsning och bibliotek. Rektorer, lärare och bibliotekets chef i 
kommunen oroar sig för att eleverna i mellanåren har ett bristande intresse för läsning. Syftet 
med studien är att studera dessa elevers läsvanor och ta reda på om den nämnda åldersgruppen 
tappat sitt intresse för läsningen. Huvudfrågan i studien är: Vart tog slukarbarnen i Bokhult 
vägen? Den följs av delfrågorna: Hur ser nio- till tolvåringars läsvanor ut? I vilken 
utsträckning använder nio- till tolvåringarna biblioteket? Hur stämmer bibliotekets utbud 
överens med vad nio- till tolvåringar säger sig vilja läsa? Vad gör nio- till tolvåringarna på sin 
fritid? Finns det några slukarbarn i Bokhult? Vad gör biblioteket för att främja nio- till 
tolvåringarnas läsintresse? Har bibliotekspersonalen rätt när de säger att slukarbarnen inte 
längre kommer till biblioteket på sin fritid?  
 
Med hjälp av elevenkäter och intervjuer med lärare, elever och bibliotekarier har Andolf-
Johannesson fått fram sitt resultat. Författaren har valt att genomföra sin studie i en mindre 
kommun i norra Sverige där det bara finns en skola, urvalet av elever blev därför endast från 
denna skola där elevantalet i varje klass var stort. 121 enkäter är genomförda enligt följande 
fördelning mellan årskurs och kön: årskurs fyra, 17 flickor och 22 pojkar (39 elever), årskurs 
fem, 20 flickor och 13 pojkar (33 elever) och årskurs sex, 22 flickor och 27 pojkar (49 elever). 
Totalt 12 elever deltog i intervjuerna som genomfördes årskursvis med fyra elever i varje 
grupp (en grupp/ årskurs). Undersökningens resultat visar på stora skillnader i pojkar och 
flickors läsvanor, flickorna läser oftare än pojkarna och med det förmodar författaren att 
flickorna även läser mer böcker. Pojkarna läser hellre en serietidning än en ”vanlig” bok 
vilket flickorna inte gör. Vad det gäller elevernas val av böcker läser flickorna helst om 
kärlek, romantik och relationer medan pojkarna helst vill läsa om äventyr och fantasy. Genren 
som både flickor och pojkar tyckte om att läsa var ”spöken/skräck/rysare” och 
”deckare/mysterium”.  
 
I takt med den stigande åldern är det pojkarna som tycks tappa intresset för läsningen vilket är 
i motsats till flickorna. Författaren tror att valet av barnsliga böcker hos pojkarna i årskurs sex 
kan bero på att de inte orkar läsa och väljer därför dessa tunnare böcker då de måste ha en 
skönlitterär bok som bänkbok. De flesta av pojkarna nöjer sig med besöken hos biblioteket 
som klassen gör för att tillgodose sitt behov för skönlitterära böcker. Flickorna däremot lånar 
sina bänkböcker där och de böckerna de läser på fritiden lånar de mest av kompisar. En flicka 
som läser långserier som ”Kitty” eller ”tvillingarna” är ett typiskt bokslukarbarn. Andolf-
Johannesson tror att vissa flickor alltid blir slukarbarn medan pojkarna behöver mycket hjälp 
och tips av vuxna för att känna att läsningen har en betydelse. Av intervjuerna visar det sig att 
de flesta barnen tycker det är roligt att läsa men pojkarna har svårare att hitta böcker de 
fastnar för. Att läsa böcker hamnar långt ner på pojkarnas favoritlista av fritidssysselsättningar 
särskilt bland pojkarna i årskurs sex. Istället är det kategorierna ”TV-/ datorspel”, ”se 
videofilm” eller ”sporta” som intresserar pojkarna mest medan flickorna har att ”vara med 
kompisar”, ”sporta” eller ”läsa” som de tre favoritsysselsättningarna på deras fritid.  
 

 5   



 

Styrdokument 

Lpo 94 
Som lärare har vi flera uppdrag och mål att hjälpa eleverna att uppnå.  
 
I läroplanen står det att det är skolans ansvar att varje elev efter genomgången grundskola 
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt. Genom tillgång till litteratur och 
möjlighet att tillgodogöra sig dess innehåll kan vi ge eleverna möjlighet att möta andra 
människor och andra kulturer. På så sätt kan det hjälpa eleverna att få en förståelse för 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde, 
något som i dagens samhälle är en viktig del i arbetet i skolan: Skolan ska främja förståelse 
för andra människor och förmåga till inlevelse (Lpo 94 sid. 3). 

Språk och litteratur i kursplanen för grundskolan 
Inom svenskämnet ryms de centrala områdena språket och litteraturen. Litteraturen och 
framförallt skönlitteraturen har en väsentlig inverkan på att forma varje individs personliga 
identitet (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2000) . Skolan har enligt kursplanen 
ett ansvar för att sträva efter att varje elev utvecklar viljan och lusten att lära genom att läsa 
skönlitteratur, men även att läsa på egen hand och kunna utveckla sin fantasi med hjälp av 
skönlitteraturen (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2000).  För att ge eleverna de 
bästa förutsättningarna, ska vi pedagoger sträva efter att varje elev kan använda det svenska 
språket, så att de kan uttrycka sig väl både skriftligt och muntligt. Läsningen och litteraturen 
har en betydande roll i svenskämnet. Skolan ska sträva efter att varje elev kan anpassa sin 
läsning efter textens innehåll och syfte. För att klara det måste eleverna kunna läsa, förstå, 
tolka och uppleva olika texter.  
 

Skapande och bevarande av läsintresse 
Skolans viktigaste uppgift är, anser Lundberg och Herrlin (2005), att se till att alla elever lär 
sig läsa, förstå och använda texter. Därför är det viktigt att vi som pedagoger kartlägger 
barnens läsutveckling och hjälper dem framåt i sitt läsande. Boken God läsutveckling 
(Lundberg & Herrlin, 2005) innehåller kartläggningar och övningar som pedagogen kan ta 
hjälp av för att utföra en bra kartläggning av klassens elever. På så sätt kan läraren hjälpa 
eleverna att hitta rätt litteratur och få en bra grund att bygga samtal med eleverna om deras 
läsutveckling. Norberg (2003) menar att alla elever regelbundet ska träna på sin läsning. 
Samtidigt är det vi som lärare som ska handleda barnet hela tiden så att det inte faller igenom 
och misslyckas i sin läsning. Om vi kopplar det till att använda oss av ett utvecklingsschema 
så som vi finner i God läsutveckling kan vi finna en bra balans för barnets läsning. Även 
Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) presenterar i sin bok Nya Lusboken – en bok om 
läsutveckling (2001), ett kvalitativt bedömningsinstrument som utgår från lärares samlade 
bedömarkompetens. I boken finns det kvalitativa steg som en lärare kan se i elevers 
läsutveckling. För att koppla dessa utvecklingssteg till elever i vår undersökning, som 
befinner sig i den så kallade slukaråldern, så kan man se att dessa elever befinner sig i fas 2 
som kallas för den expanderande i läsutvecklingsschemat.  

Slukaråldern  
När barnet befinner sig i den expanderande fasen har det nu en grund av fungerande 
lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker av allt större omfång, där texten endast bär 
berättelsen framåt, exempel på böcker kan vara Kittyböcker, Suneböcker och 
Dalslandsdeckarna. När barnen befinner sig i slukaråldern är de knappt medvetna om att de 
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läser utan är helt koncentrerade på vad de läser. Karakteristiskt är också att de är helt 
uppslukade av boken så att de varken ser eller hör saker som händer runt om dem. Anledning 
till att många barn fastnar för en viss bokserie är att där är det samma personer som 
återkommer i böckerna och att de redan har en förförståelse för handlingen och slipper lägga 
kraft på detta i sin läsning menar Allard m.fl. (2001). Tyvärr finns det en risk att barn som 
tidigt börjar ”sluka böcker” ger upp läsandet i tidig ålder (Liberg, 2006). Därför gäller det att 
vi som pedagoger är vaksamma och presenterar ny och mer krävande litteratur för eleverna. 
För att försöka få dem att gå vidare så att de möter en annan typ av böcker och inte blir kvar i 
det som i vissa fall kallas för skräplitteratur (Liberg, 2006). 

Lästid 
Hur mycket tid ska då vi som pedagoger ägna åt läsning? Kursplanen i svenska lyfter vikten 
av att eleverna kan använda det svenska språket och att det är en förutsättning för att kunna 
delta i samhällslivet. Därmed blir det skolans viktigaste uppgift att skapa goda förutsättningar 
för elevernas språkutveckling (Molloy, 2003). Allard m.fl. (2001) anser att det kan vara värt 
att låta andra delar av svenskundervisningen t.ex. språklära stå tillbaka för läsningen eftersom 
denna är så viktig och har eleven en god läserfarenhet så får den också lättare att lära sig 
språkets formella aspekter. Vidare påpekar författarna att det är viktigt att inte glömma bort 
att en omfattande läserfarenhet är förutsättningen för allt läsande, dvs. inom de flesta andra 
skolämnena. Norberg (2003) påtalar vikten av att få läsningen automatiserad och framförallt 
lustfylld hos elever i årskurs tre till sex. Hon uppskattar också att en elev bör läsa 12 000-
20 000 sidor för att nå upp till en god läsförmåga. 

Läsintresse 
Den viktigaste förutsättningen för att skapa och bevara läsintresse hos eleverna är att läraren 
själv brinner för litteraturen (Lundqvist, 1984). Alleklev och Lindvall (2000) tillägger att det 
gäller intresse i både barn- och vuxenlitteratur. Även om lärarens personliga intresse i barn 
och ungdomslitteratur inte är så stort är det ändå viktigt att läraren håller sig a jour med vad 
som är populär läsning bland sina elever. Läraren kan följa med i dagspressens recensioner 
och på sätt ta del av den aktuella litteraturen och vidarebefordra denna till sina elever 
(Lundqvist, 1984). Molloy (2003) lyfter också vikten av att läraren själv läser de böcker som 
läses i skolan för att kunna ge svar på frågor som dyker upp hos eleverna och att kunna ha till 
exempel boksamtal med barnen om innehållet i litteraturen. 

God läsmiljö 
Kan alla elever få ett läsintresse?  Allard m.fl. (2001) anser att vi inte kan tvinga fram läslust 
hos eleverna men att man kan skapa tvingade situationer, där ändå valfrihet finns. Chambers 
(1995) visar tydligt på tre viktiga villkor som bör vara uppfyllda för att skapa en god läsmiljö: 

• Lästid. Denna tid kan blandas mellan tystläsning och högläsning.  
 
• Bokbestånd.  Det ska finnas tillgång till böcker och skyltning samt presentation av 

böcker. 
 

• Boksamtal. Samtal där läraren är väl inläst på boken som ska diskuteras och har 
förberett frågor som till exempel Vad tror du…? Berätta!  Dessa samtal är särskilt 
viktiga för elever med lässvårigheter. 

 
Sammanfattningsvis vill vi poängtera att precis som Chambers (1995) lyfter fram är en god 
läsmiljö viktigt för att skapa lustfullt läsande vilket i sin tur leder till god läsförmåga. Ett 
välförsett bibliotek, en vuxen med kunnighet och eget intresse för litteratur hjälper eleverna 
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att utvecklas inom språket. Samtidigt måste vi som lärare vara noggranna med att allt sker på 
varje enskild individs nivå och i deras egen takt (Lpo 94).  
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Teoretiska utgångspunkter 
För att vi som pedagoger på bästa sätt ska kunna hjälpa våra elever att lära krävs det att vi 
besitter kunskap om dem. Kunskapen om eleverna innebär inte bara hur deras liv ser ut just nu 
utan också om hur det har sett ut och hur det kan komma att utvecklas.  
 

Utvecklingspsykologi  
I arbete med barn och ungdomar är det viktigt att vi som personal har god kännedom om deras 
utvecklingsnivåer, eftersom vi då lättare kan stödja deras utveckling så att man vet vad man 
kan förvänta sig av dem och därigenom kan ställa lagom höga krav på dem betonar Ladberg 
(1984). Samtidigt hävdar Evenshaug och Hallen (2001) att en av de viktigaste faktorerna för 
barns sociala utveckling är samarbetet mellan familj och förskola vilket är ett fortsatt 
arbetssätt i skolan (Lpo 94). 

Latensperiod 
Carlberg (1994) redogör för den period i utvecklingen som kallas för latensperiod, 
latensstadium. Enligt psykoanalytisk teori är det den period mellan sexårsåldern och 
puberteten under vilken sexualiteten vilar (Nationalencyklopedin, 2000). Denna period 
motsvarar barnets sista förskoleår och de första fyra till fem skolåren, en tid som har en 
betoning av att vara relativt lugn för barnen och som fungerar som en kraftsamling för den 
kommande adolescensen. Adolescens kan definieras som perioden mellan pubertet och vuxen 
ålder, den tid då individen förändras från barn till vuxen (Nationalencyklopedin, 2000).   
 
Carlberg (1994) finner vidare att det är många författare som anser att latensperioden 
teoretiskt bör indelas i olika perioder och redogör för Miriam Williams (1972) föreslagna sätt: 
 

1. Den tidiga latensen (5-7 år) utmärks av benägenhet att hålla fast vid bestämda vanor 
och uppfattningar. Barnet känner ofta en kluvenhet, en vacklan mellan intressen och 
konflikt mellan motstridiga känslor. Fysisk rastlöshet är karaktäristisk. 

 
2. Den egentliga latensen (7-9 år) utmärks av att det mognande jaget känner mindre 

ångest än tidigare och att barnets förhållande till dess överjag blir mer balanserat. 
Barnet upplevs som mer koncentrerat. 

 
3. Den sena latensen (9-11 år) utmärks av att barnet upplevs som mer stabil och mer 

vuxet. Nu kan barnet skilja på rätt och fel och kan ha en hög önskan om 
självständighet vilket ofta visar sig vid val av olika aktiviteter. 

 
Barnets latensperiod sammanfaller med skolåldern som redan visats, och det är också här som 
samhället börjar sätta sin prägel på barnet (Ladberg, 1984). När barnet börjar skolan så finns 
det där en läroplan som tydligt visar vad barnet ska lära sig samtidigt som det ska förberedas 
för att fungera i samhället och det kommande arbetslivet. Skolan har en stor betydelse för 
barnets liv och dess utveckling (Ladberg, 1984). Enligt Carlberg (1994) kan man inom 
latensperioden urskilja några utvecklingsuppgifter som barnet går igenom. En av dessa är just 
det att jagfunktionerna och självet utvecklas vilket innebär att barnet ska lära sig vissa 
basfärdigheter som inviger dem i samhället. Till exempel lär sig nu barnet att läsa och skriva 
och genom detta uppnår det ny kunskap i sitt tänkande. Ytterligare en utveckling som senast 
nämnda författare tar upp är att barnet nu ska upptäcka sin plats i samhället. Barnet ska nu 
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utöka sin kunskap om andra människor, vuxna, andra barn och jämnåriga, samt få en realistisk 
bild av sig själv och deras närmaste anhöriga.  
 
Under de första skolåren gör barnet flera upptäckter, till exempel att samma regler kan gälla 
på fler än ett ställe, vad olika begrepp som till exempel ”mindre” och ”större” står för 
(Ladberg, 1984). De kan göra realistiska jämförelser på ett annat sätt än de tidigare har gjort. 
Som att teckningen de har målat inte ser ut som den visuella bilden m.fl. Alla dessa förmågor 
gör att barnet ofta framstår som väldigt sakliga och realistiska jämfört med tidigare (Ladberg, 
1984). När barnet är runt tio år börjar de mer noga skilja på verklighet och fantasi, de slutar 
att fantisera lika fritt inför andra människor som de har gjort tidigare, till exempel i sina 
rollekar. Det innebär inte att de slutar att fantisera helt, bara att det sker på annat sätt nu och 
att de oftast hålls hemliga (Ladberg, 1984). Lekarna blir också mer organiserade i den här 
åldern och utgör en viktig del i deras utveckling. I den senare delen av latensperioden 
använder sig barnen av sina tidigare inlärda kunskaper på samma sätt som tidigare. Inom 
läsning och skrivning börjar de att skriva gåtor och andra kortare texter. Att läsa och berätta 
historier är ofta uppskattat i den här åldern. Vid den här tidpunkten i barnets liv börjar även 
låtsaslekarna avta men de som håller fast vid dessa utökar innehållet i dem och relaterar det 
ofta till saker som de fått lära sig i skolan, saker som de sett på tv eller läst om i skönlitterära 
böcker. Dock har barn i denna ålder ofta svårt att tränga bakom det som de ser eller upplever 
genom till exempel media och göra en kritisk bedömning av det (Ladberg, 1984). 

Hem och skola 
Skolans krav och hur barnet lyckas i skolan har stor betydelse för barnets utveckling i den 
senare delen av latensperioden. Barnen lär sig snabbt om de har lätt eller svårt för att lära in 
nya saker och det kan också bero på hur deras föräldrar har upplevt sin skolgång påstår 
Ladberg (1984) vilket även styrks av Evenshaug och Hallen (2001). Även den ”dolda 
läroplanen” ger olika barn olika lärdomar och pojkar och flickor möts av olika förväntningar 
på grund av deras könstillhörighet (Evenshaug & Hallen, 2001). Men det är inte bara i skolans 
värld som barnet formas. Barnet behöver samtidigt föräldrarnas bekräftelse och 
uppmärksamhet (Carlberg 1994). Flera undersökningar visar att det finns ett samband mellan 
föräldrarnas generella syn på deras barns motivation och deras inlärning och utveckling. En 
förälder som ser sitt barn som en spontan och nyfiken individ stimulerar oftast barnet med 
frågor och uppmanar det till självständigt tänkande (Evenshaug & Hallen, 2001). 
 

Kognitiv utveckling och läsvanor 
För Piaget (1896-1980, schweizisk psykolog) är verklig kunskap inget statiskt utan något som 
liknar en process (Evenshaug & Hallen, 2001). Det är först när barnen ställs inför konkreta 
uppgifter som de kan hantera och då skapa förståelse. Individernas intellektuella utveckling 
sker genom en mental anpassning som Piaget kallar det. Denna anpassning består av två 
delprocesser: assimilation och ackommodation. Assimilation bygger på att individen försöker 
anpassa omgivningen efter sig själva. Barn tolkar det nya och försöker passa in det i den 
kunskap de redan har, men ibland räcker inte den gamla kunskapen utan de måste anpassa sig 
själva efter omgivningen, ackommodera. På så vis skapas ny kunskap och utvecklingen är ett 
faktum. För att hjälpa eleverna i den svenska skolan till ny kunskap måste deras läsvanor först 
byggas upp. Edfelt W. (1982) kommer fram till att eleverna måste få litteratur som är 
intressant för dem och som de vill fortsätta att ta del av. 
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Med de två delprocesserna assimilation och ackommodation tar sig utvecklingen framåt 
(Evenshaug & Hallen, 2001). Varje individ (barn) genomgår i tur och ordning fyra olika 
stadier som karakteriseras av olika sätt att tänka: 
 

• Det sensori-motoriska stadiet (0-2 år) 
Inlärningen sker genom sinnesupplevelser och motorik, deras kunskaper är därför 
bundna helt till vad de kan göra och uppleva med och i sin omgivning.  

 
• Det preoperationella stadiet (2-7 år) 

Utveckling av symbolfunktionen sker i detta stadium, språket skapas och får förståelse 
genom att det representeras av ting, händelser och handlingar. Det finns ingen balans 
mellan assimilation och ackommodation, ett ständigt intag av nya intryck sker med 
anpassning till deras befintliga kunskap.  
 

• Det konkret operationella stadiet (7-11 år) 
Barn kan vid sex till sju års ålder tänka logiskt och ändamålsenligt, eller som Piaget 
uttrycker det -operationellt. Deras tänkande är operationellt men endast på en konkret 
nivå (Nilzon, 1999). Deras fokusering av jag i centrum går nu in i en ny fas. Om 
världen inte stämmer överens med barnets uppfattning tolkar det gärna om världen så 
att det passar in i deras tankesätt.  

 
• Det formellt operationella stadiet (från ca 11 år) 

Barnen kan nu använda sig av hypoteser som inte behöver stämma överens med 
verkligheten (Nilzon, 1999).  Deras tankar blir abstrakta och logiska. De behöver inte 
ha en konkret situation för att dra en logisk slutsats. Karaktäristiskt för denna ålder är 
att de kan tänka ”som-om” och med det tänka kritiskt. När de nu kan tänka logiskt har 
det tagit ett stort steg från barndomens egocentriska tänkande, men istället träder de nu 
in i tonårens egoism. De förstår hur andra tänker men har svårt att skilja på vad de 
själva tycker är intressant och vad de andra tycker är intressant. De har bara sina egna 
tankar i huvudet och hoppas att alla andra också har det. Därför är det känsligt med 
andras reaktioner i sociala sammanhang (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling 
Enligt Piaget utvecklar barnen sin kunskap genom en självstyrd process, de upptäcker världen 
på egen hand. Vygotskij (1896-1934, rysk utvecklingspsykolog) anser däremot att barnen 
utvecklas i samspel och samarbete med andra. Det sociala samspelet har stor betydelse för 
varje individs utveckling. Enligt Vygotskij skapas individerna efter den kultur de lever i, 
barnen i västvärlden lär sig skriva ner för att komma ihåg medan barn i skriftlösa kulturer 
skapar andra vägar för att minnas (Evenshaug & Hallen, 2001). Barnen lär sig hur en handling 
ska utföras då de först har fått ta del av den genom att någon annan utfört den och de fått vara 
med. En sådan sak som hur vi läser en bok är en av de saker vi lär in genom att observera och 
få till oss om hur det ska gå till. Redan i en tidig ålder tittar vi i pekböckerna med de 
småbarnen från första till sista sidan och inte tvärtom (Evenshaug & Hallen, 2001).  
 
Under barnens olika utvecklingszoner behöver de ett stort stöd, som vägledning och stöttning 
från andra mer erfarna personer. Det är här den intellektuella utvecklingen sker. Det blir 
därför viktigt för oss som pedagoger att visa en trygghet, erfarenhet och att stötta eleverna i 
deras utveckling. Det kan behövas en hjälpande hand för att barnet ska kunna ta sig an ett 
problem. Här kan man som vuxen gå in och tydligt hjälpa till för att efter hand dra sig undan 
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och låta barnen få växa (Evenshaug & Hallen, 2001). Enligt Vygotskij är det en bra 
förutsättning för våra elever om vi väljer högläsningsböcker som ligger i framkant av deras 
potentiella utvecklingszoner (Norberg, 2003). Elevernas egna böcker ska ge dem läslust och 
läsglädje för att främja deras läsvanor och läsintresse (Kullberg, 1992). Utveckling är 
beroende av undervisning och inlärning och med det sa Vygotskij att undervisningen har en 
helt avgörande roll för barnens psykologiska utveckling. Barnen måste lära sig hur man utför 
t.ex. en handling först innan de kan utveckla sina tankar om den (Nilzon, 1999). Genom 
samspel med varandra och utbyten av deras uppfattningar kring det lästa kan de utveckla sina 
tankar och få en förståelse (Dysthe, 1996). Enligt Vygotskij förenas tal och tänkande då 
barnen upptäcker symbolfunktionen. Deras egocentriska tänkande kan nu bli ett verbalt 
tänkande och de kan uttala sina tankar. Barnen behöver någon att prata med om sina 
lösningar. Samtalet med dem själva hjälper dem att lägga upp en strategi för hur de ska lösa 
problemet. När barnen befinner sig i de tidiga skolåren övergår dessa samtal med sig själv till 
bara läpprörelser. Det försvinner aldrig helt utan blir ett inre tal vi för med oss själva 
(Evenshaug & Hallen, 2001). 
 

De teoretiska utgångspunkternas betydelse för elevers läsning och läsvanor   
Enligt Vygotskij (Evenshaug & Hallen, 2001) behöver barn stor stöttning och vägledning av 
erfarna personer när den intellektuella utvecklingen sker. Att i form av boksamtal och 
högläsning av böcker som ligger i framkant av barnens kunskaps nivå får pedagogen en viktig 
roll. Den viktiga rollen innefattar att som erfaren person visa trygghet, erfarenhet och stötta 
eleverna i deras läsutveckling. Som förebild bör du också ha ett intresse i den litteratur som 
rör och intresserar barnen samt ge dem tid till att få diskutera det dem läst. All 
kunskapsbildning är en process enligt Piaget så även läsningen. Genom att läsa litteratur 
stimuleras och utvecklas elevens egen identitet, dess språkliga förmåga samt att det leder till 
nya erfarenheter. Ju fler böcker eleven läser desto fler nya erfarenheter får eleven och 
läsprocessen fortskrider till en vidare utveckling. Utveckling är en individuell process där alla 
barn befinner sig i olika faser och behöver mötas precis där de är eller strax ovanför deras 
befintliga kunskapsnivå det som Vygotskij kallar proximala utvecklingszonen (Evenshaug & 
Hallen, 2001). För att ge dem bästa förutsättningar för att lyckas och fortsätta sin 
utvecklingsprocess krävs det att de möter litteratur som är intressant för dem. Det sker med 
fördel på ett varierande sätt som t.ex. högläsning och boksamtal där eleverna får möjlighet att 
diskutera det som de har läst. Genom dessa diskussioner tillsammans med andra kan eleverna 
utvecklas ytterligare och får en ökad förståelse. 
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Metod 
Valet av metod ligger till grund för resultatet av studien och i vårt fall var valet mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod ingen valbar uppgift. Vi behövde komma åt många elever och 
ha en undersökningsmodell som stämde överens med den föregående studiens metod. 
 

Val av metod 
Syftet med vår studie är att ur ett elevperspektiv jämföra en äldre forskning gjord 1997 av 
Andolf-Johannesson med vår liknande studie gjord 2008. För att kunna få ett så jämförbart 
resultat som möjligt måste vår studie formas på liknande sätt som den redan genomförda 
1997. Enkäten är en bra undersökningsmodell då undersökningen kan genomföras på barn 
enskilt och utan påverkan av varandra kan de svara mer öppenhjärtligt (Dahlström, 1970). 
 

Urval 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät (bilaga 2) bland elever i åldern nio till 
tolv år (årskurs fyra, fem och sex) från tre olika skolor i en mindre västsvensk kommun. 
Undersökningen genomfördes på 144 elever. Vi inledde den empiriska studien med att 
genomföra en pilotundersökning för att se om vår enkät fungerade väl och för att undvika 
missförstånd och i syfte att svaren skulle ge oss ett givande resultat. Studien genomfördes på 
ett slumpmässigt urval av elever (Trost, 2001). Dock valde vi vilka skolor som skulle delta då 
vi ville få en spridning över skolor inom kommunen och dess olika upptagningsområden samt 
storleken på skolorna. Till skillnad från Andolf-Johannessons studie har vi inte haft tillgång 
till klasser med ett lika stort antal elever i som hennes därför fick vi välja flera skolor för att 
kunna få ett jämförbart deltagarantal i varje årskurs mellan studierna. De deltagande eleverna 
skulle befinna sig i den så kallade bokslukaråldern (årskurs fyra, fem och sex).  
 

Dataproduktion och bearbetning 
Vi använde oss av samma struktur på vår enkät som Andolf-Johannesson (1997).  Det för att 
vi i vårt resultat skulle kunna göra en så jämförbar studie som möjligt, därför bör frågorna 
vara desamma. Andolf-Johannessons undersökning riktade sig även mot elevernas 
användande av kommunbiblioteket med frågor som berörde deras upplevelser av besöken på 
kommunbiblioteken. Dessa frågor valde vi bort eftersom det inte var intressant i vår studie 
som endast riktar sig mot elevernas läsvanor. Det resultat vi fick fram av undersökningen med 
våra elever jämfördes med resultatet från den tidigare nämnda undersökningen, för att vi 
skulle kunna se om det har skett någon förändring av elevers läsvanor, i den så kallade 
bokslukaråldern under perioden 1997-2008. För att få fram resultaten från elevernas enkätsvar 
har vi använt oss av det statistiska programmet SPSS och korstabulerat mellan olika variabler. 
I studien har vi tillämpat ett hermeneutisk synsätt. Patel och Davidsson (2003) beskriver 
denna analys med att forskaren tolkar helheten och delarna av det undersökta med hjälp av sin 
förförståelse av forskningsobjektet. Andolf-Johannesson påpekar i sin undersökning att man 
inte ska använda sig av svarsalternativen ”sällan”, ”ofta” och ”ibland” eftersom dessa tre ord 
ofta kan förväxlas med varandra. Vi använder dock ordet ”ibland” men inte tillsammans med 
”sällan” och ”ofta” som det lätt kan förväxlas med. Att vi valt att ha med ordet ”ibland” är för 
att ge eleverna ett mellanting mellan att alltid förstå eller aldrig förstå det de läser. Vi har 
konstruerat en egen enkät utifrån Andolf-Johannessons enkätfrågor, där vi valt ut de frågor 
som är relevanta för vår studie. Enkäten är konstruerad så att vi ska kunna få en så bred bild 
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som möjligt av hur elevers läsintresse och läsvanor ser ut i mellanåren. En enkät har fördelen 
med att man kan nå ut till många personer under kort tid. Dessutom är enkät ett bra sätt när 
det är fråga om hur ofta, hur många och hur vanligt något förekommer (Trost 2001). Vår 
enkät är genomförd med ett större antal deltagande men som ändå är för få för att kunna 
generalisera utan dess resultat är bara representativt för den undersökta gruppen. Enkätens 
utformning är gjord så att alla frågor har fasta svarsalternativ, där svaret skall anges genom att 
ringa in ett eller flera alternativ. De frågor som inte har fasta svarsalternativ skall eleverna 
svara på genom att skriva med egna ord, till exempel namnge sin bästa bok. Dessutom skall 
de på sista frågan gradera sina svar (1-3), vilket som är roligast, näst roligast och det som 
kommer sedan som de gör på sin fritid. Här gjorde vi dock följande ändring från Andolf-
Johannessons svarsalternativ, istället för att ha kategorin ”se någon film på video” valde vi 
kategorin ”se på film”. Anledningen till det är att det förekommer flest dvd-filmer nu och 
därför valde vi att inte avgöra på vilket sätt de ser en film. I de flesta klasserna har vi båda 
varit närvarande vid genomgång och genomförande av enkäten. För att eleverna ska kunna 
känna sig bekväma och därmed kunna fokusera sig på sin uppgift är alla enkäter genomförda 
då de är schemalagda i sina egna klassrum. Eleverna och lärarna fick först ta del av en 
grundlig genomgång av vad en enkät är, vad den ska användas till och hur vår enkät fylls i 
med hjälp av overhead. Därefter har var och en av eleverna fått svara på sin enkät enskilt.  
 

Etiskt ställningstagande 
Vetenskapsrådet (Forskningsetiska principer, 2002) har fyra forskningsetiska principer som 
anses gälla humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som vi följt i vår undersökning:  
1, samtyckeskravet 2, konfidentialitetskravet 3, nyttjandekravet och 4, informationskravet.  
 
Rektorerna på de tre skolorna kontaktades via mail och gav sitt samtycke till att vi fick 
genomföra enkätundersökningen på deras skola. Därefter kontaktades berörda lärare på varje 
skola för att informera om syftet och vårt ansvar att dela ut missivbrev till varje elev (bilaga 
1). I missivbrevet till föräldrarna framgick tydligt studiens syfte och att deras barns 
deltagande i undersökningen var frivilligt och anonymt (samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet) samt att barnen fick avsluta enkäten när de ville (informationskravet). 
Det framgick även att enkäterna kommer att användas enbart i undersökningssyfte 
(nyttjandekravet). Föräldrarna till eleverna hade cirka en vecka på sig att ge sitt samtycke till 
att deras barn deltog vid undersökningen. Den information föräldrarna fått skriftligen om 
enkäten via missivbreven fick eleverna muntligt innan sitt genomförande av enkäten. Vi 
talade om för dem vad syftet med undersökningen är, vi poängterade dessutom att det är deras 
egna svar och ingen annans svar som vi vill ha. Samt att resultaten av undersökningen endast 
kommer att användas i denna studies syfte 
 

Trovärdighet 
Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 
jag mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. Hög 
reliabilitet är att mätningen är stabil och att situationen ska vara lika för alla, det vill säga en 
mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat nästa gång den genomförs (Trost, 2001). 
Vi har försökt att nå en hög reliabilitet genom att genomföra enkätundersökningen i elevernas 
hemklassrum, för att göra en så likvärdig situation för alla elever som möjligt. För att höja 
studiens validitet, där syftet är att jämföra vår studie med en tidigare undersökning (Andolf-
Johannesson, 1997) av elevers läsvanor, är enkäten utformad med jämförbara frågor. Vi har 
haft en exakthet i våra enkätfrågor vilket ger en god reliabilitet i vår studie. Bearbetningen av 
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datamaterialet är genomförd med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
för att skapa ett trovärdigt resultat att kunna jämföra. Gällande vårt resultat kan vi inte 
generalisera så att vi framhåller att det gäller alla Sveriges årskurs fyra till sex, utan det är 
enbart giltigt för den grupp elever vi genomfört undersökningen på.  
 
I undersökningen fanns ett bortfall på tio elever som inte fick delta i undersökningen vilket 
meddelades genom svarstalongen på missivbrevet. Orsaker till att eleverna inte fick delta 
framgick inte men enligt några av eleverna själva, var orsaken att de själva inte ville delta och 
därför hade föräldrarna fyllt i svarstalongen.  
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Resultat 
Vår studies resultat visar på likheter och olikheter mellan de två undersökningarna (1997 och 
2008) av elever i årskurs fyra till sex läsintresse och läsvanor.  
 

Deltagande elever i 2008 års undersökning 
I vårt resultat av den genomförda enkäten fanns följande uppdelning mellan årskurser och 
kön: 

Deltagande elever

pojkar; 65

flickor; 79

 
  
 
 
 144 elever totalt: 65 pojkar och 79 flickor 
 
 Årskurs fyra: 31 pojkar och 29 flickor 
 Årskurs fem: 21 pojkar och 22 flickor 
 Årskurs sex: 13 pojkar och 28 flickor 
 
  
 
 
Diagram 1: könsfördelningen i faktiska antal 
 
Vi kan här se att det är en bra spridning mellan könen på eleverna i årskurs fyra och fem. 
Tittar vi däremot på årskurs sex ser vi en stor majoritet av flickor i årskurs sex, där det är mer 
än dubbelt så många flickor som pojkar. En fördelning som vi inte hade kännedom innan 
undersökningen och som vi inte heller tror har någon större påverkan på resultatet eftersom 
frågorna vi jämför är i de flesta fall könsuppdelade. 
 

Läsvanor 
Elevers läsvanor bygger på flera olika faktorer t.ex. läsintresse, tillgången till böcker och 
inspiration till läsning. Beroende på vart i utvecklingen eleverna befinner sig är det mer eller 
mindre intresserade av litteratur.  

Läsintresse 
Vid en jämförelse av dessa båda undersökningars resultat kan vi se att det har skett vissa 
förändringar under perioden 1997 till 2008. Pojkarna som svarar att de läser en ”vanlig bok” 
har ökat med 14,5 % (diagram 2a och 2b).  Ytterligare en ökning hos pojkarna är läsandet av 
veckotidningar som ökat med 4,5 % . Serietidningsläsandet hos samma grupp har minskat 
med nästan 20 %. Likt pojkarna har flickorna en ökning av veckotidningsläsandet med 3,5 % 
däremot har läsningen av ”vanliga böcker” minskat med 12 %. 
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Diagram 2a Diagram 2b  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2a: barnens förstahandsval av  Diagram 2b: barnens förstahandsval av  
läsmedium, 1997. läsmedium, 2008. 
 
Pojkars läsning finns inte med som ett alternativ på ”tre i topplistan” gällande deras 
fritidsintressen. Trots det ser vi att de läser men det har skett förändringar i vad de läser under 
en tioårsperiod. I skolan arbetar man flitigt med läsning och har många projekt inom ämnet. 
Läsning av all litteratur har blivit mer accepterat i skolan och det viktiga är att eleverna läser. 
Vi tror att det nya tankesättet ger eleverna ett ökat intresse för läsningen, att låta eleverna läsa 
vad de vill skapar läslust hos dem. Lusten för att läsa stärks då eleverna får läsa det som 
intresserar dem och ger dem trygghet i sin läsning, som i sin tur ligger till grund till nya 
utmaningar. Genom att läsa en serietidning och sedan gå vidare till en pocket med ett liknande 
innehåll men med fler sidor, kan eleverna bekanta sig med tjockleken på litteraturen. På så 
sätt blir övergången till en ”vanlig” bok inte lika stort och kan därför vara ett led i elevernas 
läsutveckling. Ett exempel på populär litteratur hos mellanstadieeleverna är Manga böckerna 
som är en tjockare bok med en lockande layout liknande serier. Elevernas ökade intresse för 
veckotidningar tror vi grundar sig i skolans ökade undervisning i samhällsorientering. I många 
mellanstadieklasser tävlar eleverna varje vecka i nutidsfrågor från händelser som rör den 
gångna veckan, vilket vi tror gör att eleverna vill hålla sig ajour genom att läsa 
veckotidningar. Förutom nyhetstidningarna finns det idag ett stort utbud av ungdomstidningar 
så som t.ex. OKEJ, FRIDA och PC-magasinet där eleverna kan hålla sig uppdaterade inom 
deras intressen.  

Förändringar av läsvanor mellan låg- och mellanstadiet 
1997 upplevde eleverna i årskurserna fyra till sex överlag att de läser fler böcker idag än de 
gjorde när de gick på lågstadiet. Även i 2008 års undersökning har eleverna samma 
uppfattning men där är det något lägre procentsats än i den tidigare undersökningens resultat. 
I årskurs fyra var skillnaden 3,5 %, årskurs fem 22 % och årskurs sex 30 % (diagram 3a och 
3b). Elever som svarar att de läser ”lika många” böcker som förra året (2008) har en högre 
procentsats i alla årskurser jämfört med 1997. Vi kan också se att det inte är så stora 
skillnader i procenten mellan klasserna som deltog i vår undersökning 2008 och 
undersökningen 1997. 
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Diagram 3a Diagram 3b 
Tycker du att du läser fler böcker nu än när du gick på lågstadiet?
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Diagram 3a: Hur många böcker barnen upplever att de Diagram 3b: Hur många böcker barnen upplever 
läser, nu jämfört med lågstadiet, 1997.  att de läser, nu jämfört med lågstadiet, 2008. 
 
Den satsning som görs kring elevers läsning i skolan sker flitigast i de tidigare åren där det är 
viktigt att få eleverna att lära sig läsa för att få en grund och klara av de andra ämnena. Elever 
i tioårsåldern befinner sig i den så kallade bokslukaråldern och är en tacksam grupp att arbeta 
med litteratur. Från båda undersökningarna ser vi att eleverna i de högre åldrarna (årskurs fem 
och sex) upplever att de läser färre böcker än när det gick på lågstadiet, vilket stärks av våra 
upplevelser av att läsprojekten inte används bland de äldre eleverna. Samt upplever vi att 
eleverna idag träder i puberteten tidigare och samvaron med andra får en stor betydelse. När 
eleverna väl kan läsa kan de ta till sig information inom andra ämnen och svenskämnets 
undervisning övergår istället till att bli mer fokuserad kring grammatik och språkriktighet. 
Något som krävs för att leverera kunskap inom de andra ämnena där skrivandet har en viktig 
roll t.ex. faktatexter. Precis som vi lyft tidigare så finns inte läsningen med bland elevernas 
populäraste fritidsintressen.  

Tillgången till böcker 
Den största procentuella skillnaden mellan Andolf-Johannessons undersökning 1997 och 
undersökningen gjord i år är var pojkarna mest får tag i sina böcker (diagram 4a och 4b). För 
pojkarna minskar lånandet av böcker från det kommunala biblioteket med 68 % även 
flickorna svarar för en minskning (15 %). De tre ställena varifrån eleverna mestadels får tag i 
sina böcker och som ökat mest sedan 1997 års undersökning är skolan, köper själv och har 
hemma. Kategorin skolan har ökat hos både flickorna och pojkarna med 35 %. 
 

Var får du (för det mesta) tag på böckerna du läser?
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 Diagram 4a Diagram 4b 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 4a: Var barnen hittar böckerna de  Diagram 4b: Var hittar barnen böckerna   
läser, 1997 års undersökning. de läser, 2008 års undersökning. 
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Av tabellerna ovan kan vi se en kraftig minskning av lånandet av böcker från 
kommunbiblioteket medan läsandet i skolan och i hemmet har ökat tydligt. Vi tror att det har 
att göra med att skolan har ökat sin insats för barns läsning. Utbyggnaden av skolbibliotek och 
dess utbildade personal ökar elevernas tillgång till aktuell och passande litteratur. På så sätt 
gör man litteraturen lättillgänglig för eleverna och kommunbiblioteket blir inte lika besökt 
som tidigare. Skolans samarbete med hemmen kring barns läsutveckling gör att det får ett 
ökat intresse även utanför skolan. Ser på resultaten ovan får många elever tag i sina böcker 
hemifrån eller köper själv.  

Läsvanor i årskurs sex 2008 
Norberg (2003) visar på att ”bokslukandet” har avtagit och den tidigare ”slukaråldern” som 
förr inföll mellan nio till tolv års ålder finns inte längre på samma sätt som tidigare enligt 
senare års läsvaneundersökningar (barnbarometern och mediebarometern). För att se om detta 
fortfarande gäller nu 2008 så har vi här gjort en jämförelse mellan pojkars och flickors 
läsvanor i årskurs sex. Pojkarna läser oftare en bok än flickorna. 57 % av pojkarna i årskurs 
sex svarar att de läser i en bok varje eller varannan dag vilket kan jämföras med 40 % av 
flickorna i samma årskurs (diagram 5a och 5b). Av de flickor som deltagit i undersökningen 
är det 8 % som svarar att de aldrig läser i en bok medan pojkarna har 0 %. Av eleverna som 
svarar att de läser i en bok en gång i veckan är det 29 % av pojkarna som anger det svaret och 
30 % av flickorna.  
 
Diagram 5a Diagram 5b 

Hur ofta läser pojkar en bok i årskurs sex
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 Hur ofta läser flickor en bok i årskurs sex
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Diagram 5a: Hur ofta läser pojkar i  Diagram 5b: Hur ofta läser flickor i  
årskurs sex en bok. årskurs sex en bok. 
 
Ser vi på det sammanlagda resultatet (diagram 5c) av både pojkar och flickors svar om hur 
ofta de läser i en bok är det nästan bara hälften (46 %) som läser varje eller varannan dag och 
5 % som de anger att de aldrig läser (flickor). 
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 Diagram 5c 
 Hur ofta läser eleverna i årskurs sex en bok
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 Diagram 5c: Hur ofta läser eleverna i 
 årskurs sex en bok. 
 
Med denna undersökning ser vi att det 2008 fortfarande är precis på samma sätt som Norberg 
(2003) påtalade. Den tidigare ”slukaråldern” som inföll mellan nio och tolv års ålder finns inte 
på samma sätt som tidigare. Tolvåringarna läser väldigt lite böcker, vilket vi kan relatera till 
att deras fritid tas upp av mycket annat. Som vi redan sett på frågan om deras fritidsintressen 
så är det utövandet av sport, se på film och spela Tv-/datorspel som är deras 
fritidssysselsättningar.  
 

Fritidsintressen 
För att se hur utveckling på elevers fritidsintressen har skett under de senaste tio åren gör vi 
även här en jämförelse mellan Andolf-Johannessons undersökning 1997 och vår undersökning 
2008. I enkäten hade eleverna samma kategorier att välja mellan i de båda undersökningarna. 
En viktig del i den här frågan var att de skulle rangordna från ett till tre för det som de tycker 
är roligast, resultatet skulle visa vilket som de tyckte mest om att göra på sin fritid och så 
vidare. Elevsvaren från 2008 års undersökning visar att ”utöva någon sport” hamnar på första 
plats hos nästan alla årskurser oberoende kön, förutom pojkarna i årskurs sex där första 
platsen tas upp av ”tv- eller datorspel”. Flickorna i årskurs fyra är de enda av grupperna som 
har med att ”läsa böcker” på sin ”topp-tre-lista”. Trots det, klättrar ”läsa böcker” upp en 
placering på den gemensamma listan 2008 jämfört med Andolf-Johannessons lista från 1997. 
Kategorin ”vara med kompisar” som egentligen tillhör ”annat kategorin” har fått många röster 
och därför bildat en egen kategori, både i undersökningen 1997 av Andolf-Johannesson och i 
vår undersökning 2008. Dock har dess placering sänkts från en fjärde plats i Andolf-
Johannessons undersökning från 1997 till en sjunde plats i vår undersökning 2008. Det är få 
skillnader mellan de olika årskursernas val av sysselsättningar mellan åren 1997 till 2008. De 
skillnader som går att se är att det är samma fritidsintressen nu men att de har bytt plats med 
varandra. ”Se på film” är den kategori som tillkommit i de flesta listorna. 
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På frågan om elevers fritidsintressen presenteras följande resultat: 

1997 års undersökning 2008 års undersökning  
 

Flickor årskurs 4: Flickor årskurs 4:
1. vara med kompisar 1. utöva någon sport 
2. sport/ fysisk aktivitet 2. läsa böcker 
3. läsa böcker 3. se på film 
   
Pojkar årskurs 4: Pojkar årskurs 4: 
1. TV- / datorspel 1. utöva någon sport  
2. se någon film på video 2. TV- / datorspel 
3. sport/ fysisk aktivitet 3. se på film 

  
 Flickor årskurs 5: Flickor årskurs 5: 

1. sport/ fysisk aktivitet 1. utöva någon sport 
2. vara med kompisar 2. TV- / datorspel 
3. läsa böcker 3. annat 

 
 Pojkar årskurs 5: Pojkar årskurs 5: 

1. TV/ datorspel 1. utöva någon sport 
2. vara med kompisar 2. TV- / datorspel 
3. sport/ fysisk aktivitet 3. se på film 

 
 Flickor årskurs 6: Flickor årskurs 6: 

1. läsa böcker 1. utöva någon sport 
2. TV/ datorspel 2. se på film 
3. sport/ fysisk aktivitet 3. TV- / datorspel 

 
 Pojkar årskurs 6: Pojkar årskurs 6: 

1. sport/ fysiskt aktivitet 1. TV- / datorspel 
2. se någon film på video 2. utöva någon sport 
3. TV/ datorspel 3. se på film 

 
Pojkar och flickor årskurs 4-6: Pojkar och flickor årskurs 4-6: 
1. sport/ fysisk aktivitet 1. utöva någon sport 
2. TV- / datorspel 2. TV- / datorspel 
3. se någon film på video 3. se på film 
4. vara med kompisar 4. läsa böcker 
5. läsa böcker 5. spela något instrument 
6. spela något instrument 6. annat (t.ex. cykla, vara med djur 
7. annat (t.ex. vara med djur, sy, skriva,  rita, sjunga, vara ute, teater, musik) 
 åka till stugan, fiska, bygga modeller) 7. vara med kompisar 
8. scouter eller annan förening 8. scouter eller annan förening 

 
Vi ser tydligt att ”utöva någon sport” finns med på alla listor vad det gäller elevernas 
fritidsintressen, med en första eller andra placering. Det resultatet kan ses som positivt med 
tanke på att vi också ser att utbudet av teknik har fått ett kraftigt genomslag på elevernas val 
av aktivitet på deras fritid. ”TV-/datorspel” finns med i nästan alla årskurser som ett av deras 
roligaste fritidsintressen.  Precis som vi tidigare har lyft så har intresset ”se på film” tagit ett 
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stort kliv in på listan över de tre populäraste fritidsintressena. Samtidigt är det bara flickor i 
årskurs fyra som har ”läsa böcker” kvar som ett av deras tre roligaste fritidsintressen. Kan det 
vara så att filmen har tagit över bokläsandet? 
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Diskussion 
Av elevernas svar från enkäterna har vi kunnat se de skillnader som finns mellan 
undersökningarna som är gjorda 1997 och 2008. I diskussionen lyfter vi likheter och olikheter 
som vi har kunnat uppmärksamma samt tänkbara faktorer till dessa. 
 

Resultat 
Genom vårt resultat från studien 2008 kan vi jämföra elevernas läsvanor idag med de elever 
som deltog i den liknande studien 1997 av Andolf-Johannesson. De förändringar vi kan se är 
att eleverna idag i vår undersökningsgrupp har förändrade läsvanor jämfört med den grupp 
som studerades 1997 av Andolf-Johannesson. 1997 var bokläsandet mer populärt hos 
flickorna vilket har förändrats ytterligare. Flickornas bokläsande har minskat och pojkarnas 
ökat, dock läser flickorna fortfarande lite mer än pojkarna. En annan förändring hos pojkarna 
är att det är en stor minskning av serietidningsläsandet. Stora förändringar både vad det gäller 
pojkar och flickor har vidare skett i var de oftast får tag i sina böcker. Lånandet från 
biblioteket har minskat markant för båda könen men mest hos pojkarna. Att använda sig av 
böckerna de köpt själva, hemifrån eller ifrån skolan är de tre sätt som visar störst ökning både 
bland pojkar och flickor. Det har skett en förändring i alla grupper (kön och årskurs) vad det 
gäller fritidsintressen. Att ”utöva någon sport” har blivit den mest populära aktiviteten hos 
alla förutom pojkarna i årskurs sex som till skillnad från de andra har det på andra plats. 
Läsningen har försvunnit från de listor de tidigare var med på med undantag för flickorna i 
årskurs fyra. ”Se på film” är den sysselsättningen som tillkommit på flest listor. Att ”utöva 
någon sport”, ”se på film” och spela ”Tv- och datorspel” är de tre absolut populäraste 
fritidsintressena. 
 
Frågan om bokslukaråldern fortfarande är en passande benämning på nio- till tolvåringars 
läsintresse kan vi med vår studie svara nej på. Det minskade läsintresset visar sig i barnens 
fritidsintressens ”tre i topplista” där läsa böcker har försvunnit från flickor i årskurs fem och 
sex listor. Det finns endast kvar hos flickorna i årskurs fyra. Vidare ser vi att sexorna inte har 
någon större läsvana då det är hela 25 % av dem som svarar att de aldrig läser eller läser en 
gång i månaden vilket vi ser som att det inte är en vana att läsa för dessa elever. Precis som 
Norberg (2003) hävdar avtar bokslukaråldern någonstans i elva års ålder framförallt hos 
flickorna där hela 30 % svarar att de aldrig läser eller läser en gång i månaden. 
 
PIRLS (2001) visar att de svenska skolornas resultat har försämrats när det gäller läsförståelse 
och läshastighet. Något som vi möjligen kan finna en förklaring till genom vår studie som 
visar att eleverna själva upplever att de läser färre böcker ju äldre de blir. I samband med att 
man läser färre böcker, tappar man både läsförståelse och läshastighet. Trots allt visar PIRLS 
(2001) resultat att det är 54 % av eleverna i årskurs fyra som har en positiv inställning till 
läsning. Precis som Øster (2004) betonar är det fyrorna som läser mest, något som vi även 
finner belägg för i vår egen studie gjord 2008. Vår studie gjord 2008 visar samtidigt att det är 
främst flickorna i årskurs fyra som tycker om att läsa, vilket också visar sig i deras val av 
fritidsintresse, där läsningen kommer på en andraplats i ”tre i topplistan”. Flickorna i årskurs 
fyra är den enda grupp som har med läsningen på sin lista över fritidsintressen. Andolf-
Johannessons studie från 1997 visar att flickornas intresse för läsning kommer på tredje plats, 
alltså en placering sämre än 2008. En tänkbar anledning till denna ökning kan vara det som vi 
redan tidigare har lyft fram, att man i dagens skolor arbetar mycket med läsprojekt och att 
dessa elever befinner sig bokslukaråldern och är väl mottagliga för skönlitteratur. Samtidigt 
ser vi tyvärr att läsning hos pojkarna inte alls finns med på ”tre i topplistan” för deras 
fritidsintressen inte i någon årskurs varken i studien 1997 eller 2008. Kan en trolig orsak till 
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det vara att lärare i skolans tidigare åldrar och mellanår oftast är kvinnor och därför har 
svårare att presentera ”pojkböcker” eftersom dessa inte ligger dem lika varmt om hjärtat? 
  
Ser vi vidare på resultatet av elevernas svar angående deras fritidsintressen visar dessa att de 
äldre barnen, framförallt flickorna i årskurs fem, har tappat intresset för att läsa böcker. Det är 
något som Norberg (2003) också poängterar och till och med påstår att bokslukartiden avtar 
för flickorna när de är i elva årsåldern, vilket vi också har tyckt oss märka i de övriga 
resultaten från vår undersökning 2008. Till exempel påvisas ett ökat intresse för att utöva 
någon sport hos flickor och pojkar i årskurs fem. Intressen där gemenskapen har en viktig roll 
är en stor del av livet i den sena latensen och i puberteten enligt Carlberg (1994), kan det vara 
en bidragande orsak till de förändringar som resultatet gällande deras fritidsvanor visar?  
 
Kunskapen om ett barns utveckling är av största vikt för en pedagog. Vi måste veta hur ett 
barn utvecklas eller vad som krävs för fortsatt utveckling. Kopplar vi det till läsningen så kan 
vi se att det nu finns gott om lärarhandledningsmaterial som vi kan ta hjälp av för att finna 
ungefär var eleven befinner sig i inom läsningen. Både boken God läsutveckling (2005) och 
Nya Lusboken – en bok om läsutveckling (2001) innehåller utvecklingsschema som rör barns 
läsutveckling och som vi som lärare kan använda oss av. Men för att skapa en god läsvana hos 
ett barn krävs det inte bara att det får böcker som passar deras läsutvecklingsnivå, det finns 
flera andra faktorer som spelar in för att lyckas. När ett barn befinner sig i den sena latensen, 
vilket de barn som berörs i vår undersökning gör, upplevs de ofta som stabila och själva 
känner de sig ganska vuxna (Carlberg, 1994). I det här stadiet bryr sig eleverna också mycket 
om hur andra upplever dem och de är beroende av att dela sina tankar och upplevelser med 
andra. Här kan läsprojekt vara ett positivt inslag i läsningen där flera elever läser samma bok 
och kan sedan på olika sätt arbeta med texten. Till exempel dramatiseringar av bokens 
innehåll eller boksamtal i mindre grupper kan användas för att ge eleverna möjlighet att 
”vädra sina tankar” och diskutera det som de har läst. Vid boksamtal och läsprojekt har också 
läraren en viktig roll som form av mentor eller projektledare, väl inläst på det material som 
eleverna arbetar med. Dessa tankar stämmer väl in på Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
där barnen utvecklas i samspel med andra och det sociala samspelet har en stor betydelse för 
varje individs utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). Utveckling är beroende av 
undervisning och inlärning och med det är undervisningen en helt avgörande roll för barnens 
fortsatta psykologiska utveckling. Under barnets utveckling (t.ex. läsutveckling) behöver de 
ett stort stöd i form av erfarna personer, i det här fallet läraren eller pedagogen, samt att dessa 
möter dem där barnet befinner sig. 
 
När eleverna befinner sig runt tioårsåldern läser de gärna litteratur som det finns hela serier 
av. Kitty, Dalslandsdeckarna, Lasse-Majas detektivbyrå och Fem-böckerna är bara några av 
alla de populära serier som cirkulerar i klassrummen på mellanstadiet. Att eleverna gärna 
läser böcker med liknande innehåll och samma rollfigurer i kan ha att göra med det som 
Piaget kallar för assimilation. När barnet väl har läst en bok och känner sig trygg med dess 
innehåll har de lättare att anpassa den nya informationen som kommer i nästa bok. Men här 
har också vi som lärare en viktig roll att hjälpa barnet att möta ny litteratur på ett positivt sätt 
och leda dem framåt i sina bokval, vilket vi lättast gör genom att visa oss själva intresserade 
av litteraturen och vara engagerade i eleverna och finnas till som ett stöd för dem. En annan 
orsak till förändrade läsvanor hos flickor 1997 -2008 kan vara att utbudet för flickors 
fritidsaktiviteter har ökat både vad det gäller sport och Tv- och datorspel. Ladberg tog 1984 
upp att barnen slutar att leka rollekar öppet vid ca tio års ålder. I vår undersökning ser vi att 
tv- och dataspel tagit över mycket av fritiden hos flickorna. Kan t.ex. dataspelet The Sims ha 
tagit över rollekarna? I The Sims styr barnen en familj och deras liv, allt från vardagliga 
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sysslor till mer avancerade aktiviteter så som en utlandsresa. Har rollekarna då försvunnit 
eller har de bara tagit en ny form?  
 
Debatten om att våra barn och ungdomar läser allt mindre (Øster, 2004) är något som vi ofta 
möter i skolan. Men vi ställer oss frågande till om det verkligen är så längre. Ser vi till skolans 
arbete för en ökad läsning hos barn och ungdomar kan vi se i vår studie att det har skett en 
stor ökning när det gäller var eleverna får tag i sina böcker. Här ser vi att det är just i skolan 
som de gör det. En anledning till det tror vi är de många läsprojekt som pågår på skolorna runt 
om i landet. Läsprojekt ger inte bara eleverna ett ökat läsintresse genom att skolan tar in fler 
böcker utan bidrar även till att lärarna själva sätter sig in i litteraturen på ett djupare sätt och 
därmed kan bemöta elevernas frågor och funderingar kring litteraturen. I dessa läsprojekt ges 
eleverna också möjlighet att diskutera det som de läser i så kallade boksamtal. En viktig följd 
av dessa boksamtal är att de också ger elever med lässvårigheter en chans att delta och få 
hjälp av omgivningen att ta till sig litteraturens innehåll när de omges av den på flera olika 
sätt och under längre tid. Men som tidigare nämnts så försvinner dessa läsprojekt tyvärr ofta 
när eleverna kommer upp i de sena mellanåren, vilket kan vara en bidragande orsak till det 
minskade läsintresset hos elever i årskurs fem och sex. 
 
Lärarnas styrda vardag med kursplaner, läroplaner och riktlinjer som de ska följa och mål som 
ska uppnås kan leda till en osäkerhet och tidsbrist till att använda skönlitteraturen som ett 
naturligt och viktigt inslag i svenskämnet. Men som många författare nämner, däribland 
Molloy (2003), har litteraturen en viktig roll även inom språkutvecklingen hos eleverna. Om 
en elev får en god läserfarenhet så får hon också lättare att lära sig språkets formella aspekter. 
För att skapa de bästa förutsättningarna för elevens möte med skönlitteratur är två saker 
viktiga: en god läsmiljö och en god förebild. De olika lärarhandledningsböckerna och God 
läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005) och Nya Lusboken – en bok om läsutveckling 
(Allard m.fl., 2001) ser vi som bra hjälpmedel för lärarna att kartlägga elevernas läsutveckling 
och på så sätt ge dem rätt förutsättningar för ett ökat läsintresse. Björk och Liberg (2006) tar 
upp att det viktigaste inte är vad de läser utan att de läser. Här fyller även den så kallade 
”skräplitteraturen” (Kittyböcker, Femböcker m.fl.) en roll eftersom denna litteratur skapar en 
trygghet hos den unga läsaren som endast behöver koppla små detaljer till den redan 
inhämtade kunskapen, alltså assimilera. Kan det då vara så att denna period med 
”skräplitteratur” skapar trygghet vad det gäller läsning och i sin tur leder till bokslukande? Ja 
det tror vi. Vi anser att det viktigaste är att få våra elever att läsa, genom läsningen får de en 
bra läsförståelse och läshastighet (Skolverket, 2003). Här är träning inom läsning oerhört 
viktig och som vi lärare ska se till att eleverna får mycket tid till. Men det är också viktigt att 
arbeta vidare med eleverna som fastnat i ”skräplitteraturen” och ge dem nya intryck. Lärare 
behöver presentera ny litteratur där eleven tvingas anpassa sig efter omgivningen, det som 
Piaget kallar för att ackommodera, för att möta nya upplevelser. 
 
I PIRLS (2001) har det framkommit att eleverna har ett minskat intresse för 
serietidningsläsande. Vilket vi även ser i vår undersökning gjord 2008 där pojkarna har en 
minskning på hela 20 % av serietidningsläsande. Att datorn har tagit platsen från 
serietidningsläsandet kan vi se bland eleverna i studien 2008 där datorn är bland topp tre 
bland fritidsintressen. Undersökningen PIRLS (2001) har visat att tv-tittandet har ökat hos 
eleverna i Sverige i motsats till de andra deltagande ländernas minskning. Av resultatet från 
2008 kan även vi se att kategorin se på film är den fritidssysselsättning som tillkommit på 
flest ”topp-tre-listor”. Samtidigt upplever vi att de svenska barnen och ungdomarna är mer 
tvungna att ta del av vad som händer i världen. I skolan har ämnet nutidsorientering fått en 
stor plats där man i de flesta klasser ser på programmet Lilla löpsedeln, som är ett 
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nyhetsprogram för barn och ungdomar samt prenumererar på nyhetstidningen Åtta dagar. 
Kanske kan det motivera dem att även på sin fritid ta tid att hänga med i medias utbud! 
 
Men har då läsintresset hos eleverna i mellanåren minskat? Som vi upplever det genom vår 
studie 2008 så har både skola och även föräldrar fått upp ögonen för barnens läsvanor och 
försöker stötta och uppmuntra dem till ett flitigare läsande. Det tyder resultatet på frågan var 
eleverna får tag i sina böcker. Det är fler, framförallt pojkar, som får tag i böcker hemma nu 
(2008) än vad det är i undersökningen från Andolf-Johannessons undersökning 1997. Kanske 
att snälla far- och morföräldrar ger bort böcker i present till sina barnbarn istället för leksaker? 
PIRLS (2001) kartlägger även elevernas hemmiljö som visar att den har en betydande roll för 
elevernas läsutveckling. Svenska föräldrar är internationellt sett högre utbildade och det 
samspelar med elevernas läsförmåga. Som redan nämnts så visar vår studie 2008 att eleverna 
oftare får tag i böcker hemma, än i Andolf-Johannessons undersökning 1997, något som vi 
kopplar till PIRLS (2001) resultat där föräldrar med en högre utbildning inte bara har råd att 
köpa litteratur till sina barn utan att de själva också förstår vikten av att läsa. Genom vår 
undersökning har vi fått upp ögonen för hur viktig läsningen och dess fortsatta utveckling är i 
alla årskurser. Vi är rädda för att det blir ett stort glapp för eleverna mellan bokslukaråldern 
och den litteraturkrävande högstadietiden, där stora verk ska läsas och analyseras. En ständigt 
pågående läsprocess leder till god språkutveckling och på så sätt lär sig eleverna språkets 
formella aspekter. 
 

Metoddiskussion 
När vi började diskutera vilket ämne vi ville skriva vårt examensarbete i (läsvanor i 
mellanåren), fick vi reda på att för att kunna se någon skillnad av elevers förändrade läsvanor 
under en tioårsperiod var vi tvungna att finna en undersökning som var gjord inom samma 
ämne tio år tidigare. Det närmaste som vi kunde komma vårt ämne var en magisteruppsats av 
Andolf-Johannesson gjord 1997. Eftersom vi skriver på C-nivå kan vi inte ta del av och 
jämföra allt ur Andolf-Johannessons studie som är skriven på en D-nivå, därför valde vi bort 
den information som berörde upplevelserna kring kommunbiblioteket. Vi fokuserade istället 
helt på de frågor som berörde elevernas läsvanor. Valet att använda sig av en kvantitativ 
metodstudie med enkäter föll sig naturligt då vi skulle jämföra vår undersökning med Andolf-
Johannesson studie gjord 1997. Vi var därför i behov av att få svar på samma frågor som hon 
hade för att kunna ställa de äldre svaren mot våra nya och för att kunna se eventuella 
skillnader och likheter. Några av Andolf-Johannessons frågor kändes ”gamla” och behövde 
uppdateras lite. Ett exempel var kategorin ”se någon film på video” i frågan om deras 
fritidsintressen. Här valde vi att ändra den formuleringen till ”se på film” eftersom de flesta av 
våra ungdomar idag ser på dvd-filmer. Vid genomförandet av enkätundersökningen valde vi 
att båda två vara närvarande i den klass som undersökningen skulle genomföras i. Ett val som 
visserligen gjorde att den empiriska undersökningen tog lite längre tid, men som vi upplevde 
att vi hade igen när vi kunde finnas till hands för varandra och eleverna. En sådan enkel sak 
som att kunna fylla i om den andra missade något under genomgången skapade en trygghet 
hos oss och gav eleverna en tydlig genomgång.  
 
Det vi är kritiska till i vår undersökning är att vi genom att använda oss av en kvantitativ 
enkätundersökning inte har haft möjlighet att vid behov fördjupa svaren som vid en kvalitativ 
undersökning (Kvale 1997). Ibland kunde vi behöva fundera över kopplingar mellan 
elevernas svar som de själva lätt hade kunnat ge oss vid till exempel en intervju. 
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Fortsatt forskning 
Som en vidare forskning på elever i mellanårens läsvanor och intressen skulle vi finna det 
intressant att ta reda på de egentliga orsakerna till ett minskat läsintresse. Är det elevernas 
fritidsintressen som lett till denna förändring?  Vi ser i vår undersökning att hos eleverna i 
slutet av mellanåren finns antydningar till att förändringar av fritidsintressen kan vara en 
orsak till minskat läsintresse, vilket är ett intressant ämne som bör undersökas. Utifrån vår 
undersökning skulle vi finna det intressant att jämföra vårt resultat med lärares åsikter om 
elevers läsvanor. Det skulle vara intressant att se om lärarna själva upplever att de arbetar mer 
eller mindre med läsningen i skolan än för tio år sedan eller om det kanske bara är samhällets 
förändringar som påverkar våra elevers förändrade läsintresse. Varför avtar läsprojekten i de 
äldre åren? Vi har genom vår undersökning 2008 sett att saknaden av läsprojekt i de högre 
åldrarna kan vara en anledning till minskad läsning hos dessa elever. Är lärarna medvetna om 
att deras val av att plocka bort projekten är en bidragande orsak till att eleverna tappar sitt 
intresse för läsning? Genom fler projekt kan vi hjälpa våra elever att hålla lusten uppe och 
behålla bokslukandet längre upp i åren hos våra elever. 
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BILAGA 1 
Missivbrev     Uddevalla 2008-04-24 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter, Anna Molin och Emelie Larsson som studerar på 
Lärarprogrammet på Högskolan Väst i Vänersborg. Vi arbetar just nu med vårt 
examensarbete, där vi jämför elevers läsvanor idag med elevers läsvanor för tio 
år sedan.  
 
Vi behöver därför ert tillstånd att få genomföra en enkät med ert barn. Eleverna 
kommer att vara helt anonyma, inga personnamn, inte skolans namn eller vilken 
kommun som undersökningen är genomförd i kommer att vara synlig i vår 
uppsats. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i 
undersökningssyfte.  
 
Elevernas deltagande i undersökningen är frivillig och de kan när som helst sluta 
att svara på enkäten.  
 
Om ni har frågor runt enkätundersökningen hör gärna av er till oss, 
 
Anna Molin   Emelie Larsson 
anna_molin1@hotmail.com mimmi_emelie2@hotmail.com
0703-086989  0739-058805 
 
 
Om Ni inte vill att ert barn ska delta i enkätundersökningen fyll i och klipp 
av talongen nedan och lämna den till ert barns klassföreståndare senast den 5 
maj 2008.  
Om ni inte har lämnat in någon talong räknar vi med att ert barn får delta i 
enkätundersökningen. 
 
Vänliga hälsningar  
Anna Molin och Emelie Larsson 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - --  - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -  
 
Vi vill inte att vårt barn _______________________________________ 
 
deltar i enkätundersökningen. 
 
Målsmans underskrift_________________________________________ 
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BILAGA 2 

Enkät 
ENKÄTUNDERSÖKNING 

         
         
1 Är du?        

         
 Pojke  Flicka      
         
         
2 Vilken klass går du i?      

         
 4  5  6    
         
3 Vad läser du helst?      

         
 Böcker  Faktaböcker  Serietidningar  Veckotidningar  
         
 Annat          
         
         
4 Hur ofta läser du en bok?     

         
 Varje dag  Varannan dag  1 gång i veckan 1 gång i månaden 
         
 Aldrig        
         
         
5 Var läser du?  (Här kan du ringa in flera alternativ)    

         
 Skolan  Hemma  När du reser    
         
 Annat          
         
         
6 Var får du (för det mesta) tag på böckerna du läser? 

         
 Kommunbiblioteket  I skolan  Köper själv  Lånar av kompis  
         
 Har hemma  På annat sätt         
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7 Hur tycker du att du läser?      
         
 Bra  Ganska bra  Inte så bra    
         
         
8 Förstår du det du läser?      

         
 Alltid  Ibland  Aldrig    
         
         
9 Hur upplever du det är att läsa?      

         
 Mycket roligt  Roligt  Tråkigt    
         
         
10 Hur upplever du det är när någon läser högt för dig?    
         
 Mycket roligt  Roligt  Tråkigt    
         
         
11 Vilken är din bästa bok?      
         
                
         
         
12 Tycker du att du läser fler böcker nu än när du gick på lågstadiet?    
         
 Ja, fler  Nej, färre  Lika många    
         
         
13 Det här tycker jag är roligt att göra på min fritid.    
         
 
 

(Sätt 1 för det roligaste, 2 för det näst roligaste och 3 för det som kommer sen!) 

         
 Spela något instrument Tv-spel eller dataspel Läsa böcker  Se på film  
         

  Utöva någon sport   
Scouter eller annan 
förening  annat    

         

     
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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