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Abstract 
 

My curiosity concerning what pupils read and write during leisure time led me to gather 

information using a quantative method. The study's aim is to investigate which reading and 

writing habits they have during their time outside school. A comparison was done of pupils at 

school year level 3 and level 4 in two different schools with the intention of investigating the 

influence of social background on reading and writing habits. 137 pupils filled in survey 

forms and thereafter the MYSTAT statistic program was used to process the information. The 

results point towards that the pupils read story books both more often and for a longer time 

than any other type of literature and that they read them often or very seldom. The pupils chat 

with each other on the internet but they do not as often write in blogs, Facebook or mail. In 

the 3rd year pupils read reference books more often and for a longer time than any other 

literature whereas the 4th year read story books more often and for a longer time. Pupils in the 

4th year spend more time writing and chatting on the computer than pupils in the 3rd year. 

The biggest difference between schools based on socio-economic background is the time 

pupils spend reading and writing on the Internet, mobile, or reading subtitles on TV. There are 

many pupils in school number 2, both in the third and fourth year, who read story books and 

reference books for more than one hour. In school number 1 there are more pupils who read 

magazines, for example 'Julia', or hockey magazines etc. Noteworthy is that more pupils in 

the second school spend more than 5 hours every day reading on the Internet, mobile or 

subtitles on TV. It is noticeable that pupils read and write using new technology.            
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Sammanfattning 
 

Min nyfikenhet över vad eleverna läser och skriver på fritiden ledde mig till att söka kunskap 

om deras läs- och skrivvanor genom kvantitativ metod. Syftet består i att beskriva vad och hur 

ofta eleverna läser och skriver på sin fritid. Den här studien visar om det finns skillnader i läs- 

och skrivvanor bland elever i skolår 3 och skolår 4 och även om det finns skillnader bland 

elever med olika socioekonomisk bakgrund. 137 elever besvarade enkäten på två olika skolor 

och därefter användes MYSTAT statistikprogram för att bearbeta data. Resultaten tyder på att 

eleverna läser kapitelböcker både oftare och längre tid än de läser annan litteratur och att 

antingen läser de ofta eller nästan inte alls. Eleverna chattar med varandra på Internet och det 

är inte så vanligt att de skriver på Facebook, bloggar och mailar. I årskurs 3 läser eleverna 

faktaböcker oftare och längre tid medan eleverna i årskurs 4 läser kapitelböcker oftare och 

längre tid. Eleverna i år 4 ägnar längre tid åt att skriva och chatta på datorn än eleverna i år 3. 

Den största skillnaden mellan skolorna är tiden som eleverna lägger ner på att läsa och skriva 

på Internet, mobilen och textremsan på tv. Det är fler elever på skola 2 i både år 3 och år 4 

som läser kapitelböcker och faktaböcker i mer än en timme. På skola 1 är det fler elever som 

läser tidningar t.ex. Julia, hockeytidning etc. Noterbart är att fler elever på skola 2 ägnar mer 

än 5 timmar varje dag åt att läsa på Internet, textremsan på tv eller mobilen. Det märks att 

eleverna läser och skriver på de nya medierna. 
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1 Inledning 

I mitt arbete inom skolan arbetar jag mycket med läs- och skrivinlärning. För att klara av 

skolarbetet i dagens målstyrda skola krävs det att eleven har en god läsförmåga Lpo 94 

(Skolverket, 2006). Ett sätt att tillägna sig en god läsförmåga kan vara att läsa böcker och 

andra texter (Liberg, 2006). Läsning av skönlitteratur är en viktig kunskapskälla för eleverna. 

När eleven läser ökar ordförrådet, språkkänslan stärks och även självbilden (Liberg, 2006; 

Lundberg & Herrlin, 2003; Myrberg & Lange, 2006; Taube, 2009). Reichenberg (2008) 

påpekar att en av skolans viktigaste uppgifter är att lära eleverna läsa, förstå och använda 

texter. Läsförmågan är helt avgörande för elevernas fortsatta skolgång (Liberg, 2006; 

Lundberg & Herrlin, 2003).  

Samhället förändras och det gör också våra läs- och fritidsvanor. Föräldrar till elever i skolan 

berättar att deras barn inte läser så mycket hemma utan de är på olika aktiviteter såsom dans, 

ishockey, ridning, gymnastik, karate etc. Elevens läs- och skrivförmåga är viktig för 

utvecklingen av vårt samhälle och en mängd olika aktiviteter är beroende av att man kan läsa 

och skriva (Skolverket, 2006). Språket är människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära. Läsning är en central kunskap och används i alla skolans ämnen enligt 

Lgr 11 (Skolverket, 2011). Elevernas lust till att läsa på fritiden måste också stimuleras 

(Lundberg & Herrlin, 2003). I dag är barn alltmer engagerade i populärkultur och nya medier 

på fritiden (Fast, 2007).  

Svenska barn läser allt mindre för nöjes skull och allt fler läser böcker sällan. Det kan ses som 

oroande med tanke på att det finns tydliga samband mellan läsning av skönlitteratur och 

läsfärdighet (Skolverket, 2001). En färsk undersökning är Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS) 2006 vilken visar att det skett en tillbakagång i ungdomars läs- och 

skrivförmåga under de senaste tio åren (Skolverket, 2007). En tredjedel av dagens svenska 15-

åringar har inte uppnått en läs- och skrivförmåga som motsvarar baskraven i vuxenlivet enligt 

Myrberg (2008). Denna trend måste vändas, menar Myrberg & Lange (2006) i 

Konsensusprojektet och föreslår flera åtgärder inom skolans och lärarutbildningens område. I 

dagens forskningsrön om barnets språkutveckling finns ny kunskap att hämta för att utveckla 

pedagogiken. Enligt PIRLS (2006) står läsförmågan i centrum för de enskilda individerna 

(Skolverket, 2007). De negativa förändringarna av svenska 10-åringarnas läsförmåga 

diskuteras i media och inom politiken. Läsning är en betydelsefull förmåga både i och utanför 

skolan. 

En annan grundläggande färdighet är att kunna skriva. Läsande och skrivande är grunden för 

den språkliga förmågan och det här styrks av bland andra Liberg (2006) och Lundberg & 

Herrlin (2003). ”Att utveckla ett funktionellt och aktivt läsande är med andra ord en 

medborgerlig rättighet såväl som en skyldighet” (PIRLS 2006, s 28).   

Den skönlitterära läsningen är av stor betydelse för elevernas identitet, språkförmåga och 

kunskap om omvärlden. Genom den snabba teknikutvecklingen med exempelvis datorer 

påvisar Hernwall (2001) att vi har fått nya redskap att läsa och skriva med. I dag tillhör det 

många ungas vardag att de ”messar”, ”chattar” och skriver på Facebook.  
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1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva vilka läs- och skrivvanor elever i årskurs 3 och 4 

har på sin fritid på två skolor där elevernas socioekonomiska bakgrund är olika.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad läser och skriver eleverna i år 3 och 4 på sin fritid? 

 Hur ofta läser och skriver eleverna på fritiden? 

 Finns det skillnader i läs- och skrivvanor bland elever med olika socioekonomisk 

bakgrund och hur ser skillnaderna ut? 

 Finns det skillnader i läs- och skrivvanor bland elever i år 3 och 4 och hur ser 

skillnaderna ut? 
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2 Det vidgade textbegreppet och den nya läroplanen  

En helt vanlig dag i elevernas liv innehåller många sammanhang där förmågan att kunna läsa 

och skriva är betydelsefull. Det kan till exempel vara att läsa böcker, läsa morgontidningen, 

läsa på Internet, skolarbete, och läxor. Vi behöver läsa för att kunna förstå instruktioner av 

olika slag. Ibland talar vi om vår egen tid som ett informationssamhälle. Vi har ständigt 

tillgång till massmedier och mediebaserad information. Information och erfarenheter 

strömmar mellan text och andra medier. Det är en av anledningarna till att läs-, skriv- och 

andra informationsfärdigheter är centrala i vårt samhälle (Liberg & Säljö, 2010). 

Över tid har textbegreppet utvidgats till att omfatta mycket mer av de digitala medier vi 

omger oss med. Tidigare undersökningar handlar om vad äldre barn läser i högstadiet och 

gymnasiet, framförallt i skolan. Våra kunskaper om läsning efter skoltiden är begränsade och 

jag hittar nästan inga undersökningar om elevernas läs- och skrivvanor på fritiden i 

mellanåren (9-12 år). En stor del av elevens vardagsliv finns i skolan. Det utvidgade 

textbegreppet, som är inkluderat i Lpo 94 (Skolverket, 2006) innefattar förutom skrivna och 

talade texter även bilder. Fast (2007) beskriver det vidgade textbegreppet som textorienterade 

aktiviteter där tal, bild och musik ingår. Ett brett textbegrepp innebär även en vidgad 

betydelse av verbet läsa (Olin-Scheller, 2007). Av tradition har skolan arbetat med skriften 

som en central utgångspunkt (Forsling, 2008). En stor mängd av de digitala medier som 

eleverna använder och producerar ställer stora krav på en språklig kompetens. Läsning av 

olika literacies, skriftspråkliga aktiviteter är en mycket viktig och betydelsefull förmåga som 

eleven behöver både i och utanför skolan (Säljö, 2010). Kunskapen behövs för att kunna röra 

sig i olika medier, inte minst i den digitala, där läsningen är central och räknas som en 

grundläggande färdighet (Hernwall, 2001).  

2.1 Nationella styrdokument 

 I Lpo 94 och i kursplanerna för svenska betonar man att lärande sker i meningsfulla 

sammanhang och att språkutveckling alltid ska knytas till ett innehåll. Kursplanerna i svenska 

(Skolverket, 2000) fastslår att språket har en nyckelställning och att skolan ska skapa goda 

möjligheter för elevernas språkutveckling. Språkutveckling innebär att elevernas 

begreppsvärld vidgas, att de kan använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift 

och inbegriper också förmågan att förstå och tillgodogöra sig litteratur. Kursplanen i Lpo 94 

anger att skönlitteraturen hjälper eleverna att förstå världen och sig själva. Det står vidare att 

eleverna skall få möta skönlitteraturen och grundlägga läsvanor. I slutet av skolår fem ska 

eleven kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och ungdom 

med god förståelse och med flyt i läsningen. Det har betydelse för att utveckla goda språkliga 

färdigheter, personlig och kulturell identitet, och textens funktion för lärande och tänkande 

(Skolverket, 2006). I Lgr 11 som träder i kraft 2011-07-01 ska eleverna kunna skriva texter 

med ord, bild och ljud. De ska också kunna söka information på Internet via olika sökmotorer. 

Eleverna ska också få lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier och urskilja 

texters budskap. Undervisningen ska bidra till att utveckla kunskaper om hur man söker och 

värderar kunskap från olika källor (Skolverket, 2011). 



 

 4     

3 Tidigare forskning och litteratur på området 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa hur barn och ungdomars fritidsvanor ser ut i stort. 

Jag kommer att använda begreppet barn, unga respektive elever i texten och det beror på att 

en del studier är gjorda på barn och unga på fritiden eller elever i skolan. Det har varit svårt 

att hitta litteratur om vad och hur ofta elever läser på fritiden i mellanåren och därför har jag 

också valt att presentera forskning av läs- och skrivvanor i skolkontext. Jag kommer därefter 

att presentera tidigare forskning om barn och ungdomars läs- och skrivvanor på fritiden. 

Sedan kommer jag att behandla förändrade läsvanor och avsluta kapitlet med hur ett nytt 

medielandskap växer fram.  

3.1 Barn och ungdomars fritidsvanor 

Ungdomsstyrelsens rapport (2006), Fokus 06, handlar om elevers fritidsvanor och visar att  

fritiden har fått ökad betydelse för många unga. Kultur och fritidsaktiviteter är viktiga för 

identitetsbildning, glädje och sysselsättning. Utbudet av aktiviteter är till viss del beroende av 

var eleverna bor, traditioner och livsvillkor. För många ungdomar är det viktigt att ha nära 

relationer till kamrater (Ungdomsstyrelsen, 2006). Persson (2000) har gjort en studie bland 

unga i åldern 12-16 år och det framkommer att flickor och pojkar betraktar vissa aktiviteter 

som mer eller mindre kvinnliga och vissa som mer eller mindre manliga. Den fria tiden är 

värdefull och på fritidsarenan umgås man mycket med kamrater, lyssnar på musik, se på tv 

och video, vara hemma, idrotta, gå på filmvisningar, disco och gå på musikkonserter (Persson, 

2000). Fokus 06 visar att de unga gärna går på café, pratar i telefon och motionerar 

(Ungdomsstyrelsen, 2006). De unga lyssnar gärna på musik i hemmet, kopplar av och kopplar 

upp sig på Internet. Kulturaktiviteter som de unga sysslar med är också spela instrument, 

sjunga i kör, spela teater och gå på konsert eller teater. Vilka som utför dessa aktiviteter och 

hur ofta har samband med boendeort, kön och social position (Persson, 2000).  

Studier av Persson (2000) och Ungdomsstyrelsen (2006) visar att Informations- och 

kommunikationsteknologin (IKT) har fått en större betydelse för de unga. Nya aktiviteter har 

dykt upp tack vare den ökade tillgången på datorer. Man surfar, spelar datorspel, söker 

information på Internet, chattar, skickar e-post, hämtar hem musik och använder datorn till 

skolarbetet. Internet, datorer och mobiltelefoner utgör ett viktigt inslag i elevernas dagliga liv. 

Internet har inte konkurrerat ut traditionella medier men blivit ytterligare en arena för kultur- 

och fritidsintressen. Lagidrotterna verkar vara på tillbakagång och de individuella idrotterna 

verkar öka (Ungdomsstyrelsen, 2006). Ewalds (2007) har i sin studie visat att dagens unga 

tillhör en digital generation. Barnen kommer tidigt i kontakt med datorer och Internet. De 

traditionella medierna dominerar fortfarande i barnens och även ungdomarnas medievärld. 

Musik, tv, video, tidningar, radio, tidskrifter och böcker upptar 75 % av 9-14-åringars tid som 

de ägnar åt medier, medan en fjärdedel av tiden ägnas åt Internet. Ewalds (2007) har 

undersökt mellanårens elever (9-12 år). De visar upp ett mycket heterogent läs- och 

litteraturintresse. Det börjar framträda skillnader i deras attityder till både fritidsläsning och 

läsning i skolan. 
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3.2 Barn och ungdomars läs- och skrivvanor 

En tidigare undersökning av elevers läsning är Den nationella utvärderingen 1989 Häggström 

& Lundberg, (1990), i den framkom att en majoritet av eleverna i årskurs 2 visade sig ha 

kommit långt i sin läs- och skrivutveckling. De klarar av att läsa ett brett spektra av olika 

texter och dokument som de inte tidigare hade mött. Det innebar att deras ordavkodning var 

helt automatiserad, att de läser med flyt och riktar uppmärksamheten mot textens innehåll. En 

del barn har visat på god förmåga att göra inferenser. Omkring en femtedel av eleverna hade 

dock långt kvar i sin färdighetsutveckling (a.a). I den nationella utvärderingen 1992 (NU 

1992) framgick det att drygt tre av fem elever i årskurs två hade kommit igång med sin 

läsning på ett tillfredsställande sätt. De hade kunskaper vilka visade sig genom helordsläsning 

som kännetecknas av automatisering, flyt och god förståelse (Skolverket, 1993). NU 03 

(Skolverket, 2004) visar en bristande förmåga hos eleverna att läsa längre texter i svenska och 

att eleverna har en god förmåga att skriva. 

International Association for the Evaluation of Educational Achievments (IEA) gjorde en 

läskunnighetsundersökning 1991 (Elley, 1992). Det var ca 30 länder som deltog och två 

elevgrupper undersöktes: nioåringar och fjortonåringar. Svenska nioåringars läsförmåga står 

sig väl i en internationell jämförelse. Elevernas läsvanor på fritiden granskades och det 

framgick att svenska nioåringar läser ofta, sett i ett internationellt perspektiv. Ungefär en 

femtedel av eleverna läser långsamt. I en undersökning av Taube (1995) bland 11 

västeuropeiska länder kom svenska nioåringar på en andra plats med avseende på hur ofta de 

läste på fritiden.  

I de så kallade Stockholmsundersökningarna 1993, 1994, 1995 och 1996 undersökte man 

läsförmågan hos samtliga elever i årskurs tre i Stockholm 1993-1996 (Taube & Skarlind, 

1997). Resultatet visar att goda läsare oftare hinner med att läsa textremsan på tv, är 

läskunniga redan vid skolstarten, läser böcker eller serier på fritiden och tycker att de är 

duktiga i läsning. De har ofta många böcker hemma, har en dagstidning i hemmet och fick 

ofta lyssna till högläsning hemma före skolstarten. Svaga läsare ser många timmar på tv eller 

video varje dag. De är ofta invandrare. Pojkarna hade i alla tester lägre medelpoäng än 

flickorna och elever med invandrarbakgrund lägre poäng än övriga elever. Skillnaden var 

tydligast bland de lågpresterande eleverna. Läsförståelsen hos eleverna i årskurs 2 har minskat 

något från 1992-1995. Eleverna i årskurs tre 1993-1996 indikerar en liten nedgång i 

läsförmågan (Skolverket, 1997).  

Skolverkets (1997) jämförelse mellan IEA-undersökningens och Stockholmsunder-

sökningarnas resultat har visat att Stockholmselevernas resultat ligger något över resultatet för 

det representativa urvalet av nioåriga elever från hela Sverige. Detta trots att andelen elever 

med annat hemspråk än svenska är betydligt större i Stockholm. Elever med 

invandrarbakgrund var överrepresenterade bland de 10 % svagaste läsarna vid samtliga 

undersökningar. Det fanns dock elever med invandrarbakgrund som visade mycket goda 

resultat på läsprovet. 
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Brink (2000) hävdar att det finns läsare som hittat fram till litteraturen genom sitt eget 

skrivande och ofta integreras inte läsandet och skivandet i skolan så som vore möjligt. Det 

finns en föreställning bland elever, lärare och föräldrar att läsandet föregår skrivandet. 

Lundberg (2008) menar att skrivandet är en väg mot ökad medvetenhet om både vårt språk 

och oss själva. Skrivandet som tankeredskap och kommunikationsform kommer förmodligen 

att få större betydelse i det framtida symbolladdade samhället. Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS) 2006 är en internationell läsundersökning (Skolverket, 2007) 

vars syfte är att följa utvecklingen av elevers läsförmåga över tid och jämför elevers 

läsresultat i olika länder. PIRLS får stort utrymme eftersom det är den senaste internationella 

läsundersökningen. Undersökningarna har gjorts 2001 och 2006.  

Resultaten i PIRLS 2001 visar att svenska elever i skolår 4 presterade bäst på läsproven. När 

det gäller läsning av skönlitterära texter har Sverige högst medeltal och även vid läsning av 

informationstexter (Skolverket, 2001). PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) visar att svenska 

elever i årskurs 4 lyckas väl med sin läsning i ett internationellt perspektiv men nu har vi 

halkat ner till en sjunde plats. Elevernas läsande av skönlitteratur ligger nära det 

internationella genomsnittet och det mäts på de elever som läser dagligen. Eleverna som går i 

trean läser lite mer än eleverna som går i fyran. I Sverige har ca 15 % av eleverna utländsk 

bakgrund. De har ett lägre läsprovsresultat än de elever som är födda i Sverige. De ligger en 

bit under OECD-genomsnittet. Analysen av resultaten visar att risken att prestera låga resultat 

är störst för pojkar, elever med lågutbildade föräldrar, elever med få böcker i hemmet, för de 

elever som har annat modersmål och de elever som har varit i Sverige i mindre än fem år. 

Flickor presterar i genomsnitt bättre än pojkar, något som gäller för de flesta länder. Samtliga 

elever som genomförde läsprovet fick en förfrågan om att besvara elevenkäten. Denna enkät 

handlade om frågor kring t.ex. läsattityd, läsresurser i hemmet och läsvanor på fritiden. 

Studien av läsförmågan visar att starka läsare ofta har en mycket positiv attityd till läsning. De 

läser ofta på sin fritid för att det är roligt (Skolverket, 2007).  

Vid en jämförelse av resultaten i de båda undersökningarna framkommer att Sverige har ett 

resultat som ligger betydligt högre än det internationella genomsnittet men en tillbakagång har 

dock skett mellan 2001 och 2006 (Skolverket, 2007). Det är andelen starka och mycket starka 

läsare som har blivit färre. Tillbakagången kan även spåras i tidigare studier. Antalet elever 

som läser högst två gånger per månad har dock ökat med nio procent från år 2001 och 2006. 

Det är också färre elever som har en mycket positiv attityd till läsning och som ofta läser 

längre texter och böcker på fritiden för att det är roligt. Läsning av kortare texter på 

exempelvis internet och TV/video konkurrerar om läsutrymmet. Det är också färre elever som 

kommer från hem med många barnböcker och som har föräldrar som läser ofta och för nöjes 

skull (Skolverket, 2007).  

3.3 Läsvanor i förändring 

Enligt PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) skiljer sig läsvanorna åt när det gäller många 

invandrarbarns i jämförelse med svenska elevers hembakgrund. Läsning är en språklig 

aktivitet och eventuella brister i ordförståelse och allmän förförståelse inverkar med stor 
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sannolikhet på förståelsen av svensk text. Den största skillnaden mellan de svenska eleverna 

och elever med annat ursprung än Sverige, är förekomsten av högläsning i de svenska 

hemmen före skolstart. Den näst största skillnaden är att invandrareleverna ser mer på tv och 

video än de svenska eleverna. De svenska eleverna läser oftare böcker och serietidningar på 

svenska. Det är uppenbara skillnader i fråga om läskunnighet vid skolstarten mellan svenska 

elever och invandrarelever. Det är också stora skillnader i fråga om läsmaterial. Endast drygt 

hälften av invandrareleverna har en dagstidning medan 75 % av de svenska eleverna har det. 

Invandrareleverna hade lägre resultat på läsproven än de svenska eleverna (Skolverket, 2007). 

Enligt Molloy (2007) skiljer sig skolans olika literacies, skriftspråkliga aktiviteter ofta från 

många ungdomars och tar inte tillvara elevernas olika kompetenser och erfarenheter. Det finns 

lärare som inte ens gör försök till att överbrygga de klyftor som finns inom dagens skola. Det 

är inte säkert att alla elever förstår meningen med vad som skall läras eller varför man ska 

göra det. Texterna är viktiga och betydelsefulla och om texter kring elevens vardag kommer 

in i skolan bidrar de inte enbart till en viss elevs läs- och skrivutveckling utan även till att 

bättre förstå vem personen är. En reflektion över ett problem i vardagen kan utvidgas till att 

reflektera kring ett problem i en text (a.a). Klassrummet behöver öppnas för texter om 

vardagen och en annan textvärld än den skönlitterära. Vilka texter som läraren inbjuder till i 

klassrummet och vad man gör med texterna kan skapa nya uppfattningar om vad en text kan 

vara (Olin-Scheller, 2007).  

I dag är det fler än för 10 år sedan som kommer till skolan i årskurs ett med erfarenheter av 

läs- och skrivaktiviteter i hemmet. I Sverige avsätts inte lika mycket tid som i övriga länder i 

PIRLS 2006  till att utveckla elevernas läsförmåga i skolan och de svenska eleverna får nästan 

en timmes mindre tid per vecka än genomsnittet. Forskning visar också att undervisningen 

domineras av formell färdighetsträning och att det är mindre vanligt att samtala om texters 

innehåll och tolkningar (Skolverket, 2007). Kursplanerna i Lpo 94 betonar inte heller detta 

moment (Skolverket, 2006). Det är viktigt att läraren arbetar aktivt med elevens läsutveckling 

(Dahlin, 2006). En av nycklarna till god läsförmåga är ett rikt ordförråd (Lundberg, 2006).  I 

Sverige ser ofta läsundervisningen lika ut för alla eleverna i en klass. Det är individuella 

projekt och eleverna utmanas sällan av läsningen. Ewalds (2007) undersökning visar att 

kritisk analys och reflektion över texter eller samtal om textmöten förekommer ytterst sällan. 

En didaktiskt medveten litteraturundervisning saknas i de undersökta läskulturerna. Elevernas 

fria läsning dominerar i skolans undervisning (a.a).  

De medieintensiva fritidskulturer som elever lever med skiljer sig stort från den institutionella 

skolläsningens läskultur. Lässvårigheter relateras ofta till individen eller till hemmiljön. 

Många lärare delegerar ansvaret för elevernas lärande till andra t.ex. specialläraren och för de 

yngre eleverna ofta till deras föräldrar (Myrberg & Rosén, 2006). Det leder till att 

socioekonomiska faktorer som föräldrarnas utbildning får stort genomslag (Skolverket, 2007). 

En utmaning för den svenska skolan är att möta samtliga elever och anpassa undervisningen 

till elevers olika förutsättningar, behov och intressen (Myrberg & Rosén, 2006). Resultaten i 

PIRLS 2006 visar att satsningarna i svensk skola måste breddas och inkludera både starka och 



 

 8     

mindre starka läsare (Skolverket, 2007). Forskning visar att många lärare saknar kunskap om 

aktuell barn- och ungdomslitteratur (Olin-Scheller, 2007).  

Jönsson (2007) visar att de senaste årens forskning i Sverige är inriktad på olika läs- och 

skrivmetoder när det gäller de yngre eleverna. Tyngdpunkten har ofta legat på elevernas 

individuella läs- och skrivutveckling. Jönsson betonar vikten av att vi istället bör se läsningen 

kopplad till lärande eller som ett sätt att göra nya erfarenheter. Resultatet visar att eleverna i 

årskurs tre främst tar upp vardagliga problem, saker som barnen själva kan relatera till och 

känna till.  

När det gäller Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) påvisade Hernwall (2001) i 

sin avhandling att barnen uppfattade att själva värdet med datorer och IKT i skolan var 

begränsad. De menade att datorn inte är ett redskap som gynnar lärandet utan för det krävs det 

böcker, lärarledda lektioner, läxor och prov. En del barn ser datorn som en möjlighet att fly 

skolan en stund. I skolan används datorn för vissa avgränsade uppgifter, övningsuppgifter av 

drillkaraktär eller för att söka faktauppgifter på Internet (a.a). Kress (2003) bekräftar detta och 

betonar både bildens och skärmmediernas betydelse. Han påpekar också att läsning av de nya 

medierna inte följer det linjära perspektivet utan visuella och verbala symboler samverkar 

multimodalt dvs. texter med ljud, bild och musik för att skapa mening. Kress (2003) hävdar 

att det multimodala meningsskapandet blir alltmer betydelsefullt i dagens samhälle. 

3.3.1 Socioekonomisk bakgrund 

Hemmiljön är en faktor av betydelse när det gäller elevernas utveckling av läsning (Jonsson, 

2006). PIRLS 2006 har kartlagt elevernas hemmiljö, vilken har stor betydelse för elevernas 

utveckling när det gäller läsning. I resultatet framgår det att föräldrar till elever i den svenska 

skolan internationellt sett är högre utbildade, vilket samspelar med resultaten av elevernas 

läsning. Föräldrarnas yrke samverkar också med elevernas läsresultat vilket gagnar de 

svenska eleverna eftersom de har föräldrar med högre tjänstemannayrken i större utsträckning 

än genomsnittet i världen (Skolverket 2007). Detta styrks av Myrberg & Rosén (2006) som 

påvisar att föräldrarnas utbildningsnivå hade ett stort inflytande på 9-10-åriga elevers 

läsförmåga.  

Det finns många böcker i de svenska hemmen och svenska föräldrar läser oftare för sina barn 

än föräldrar i många andra länder (Skolverket, 2007). Lareau & Weininger (2003) hävdar 

också att viktiga indikatorer på läsresultaten har varit föräldrarnas utbildning, inkomst, antalet 

böcker i hemmet och ekonomiska förutsättningar som finns i hemmet. De bekräftar i sin 

undersökning att ett barn som kommer från en familj där man ägnar tid åt läsning med sina 

barn, och där läsning har en central betydelse ökar förutsättningarna för att lära sig läsa, men 

också att bli en säker läsare (a.a). Frank (2009) bekräftar detta och visar att medelklassbarnen 

är de som har upplevt mest högläsning och föräldrarna pratade även mer om innehållet i 

böcker. När det gäller högläsning visade redan Cunningham & Stanovich (1997) att det kunde 

skilja bortåt 1000 timmar som en del förskolebarn hade med sig i jämförelse med andra som 

läst böcker tillsammans med sina föräldrar.  
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Barn som tidigt möter skriftspråket på olika sätt är bättre rustade att lära sig läsa när de 

kommer till skolan vilket kan handla om motivation för att lära sig läsa (Myrberg & Rosén, 

2006). Olika läsaktiviteter innan barnet började skolan såsom sagoberättelser och högläsning 

främjade effekten av en god läsförmåga (Liberg, 2006). Alla barn har inte samma tillgång till 

medier och möjligheter att använda dessa. Det är därmed skillnader i ekonomiska, sociala och 

kulturella miljöer som barn växer upp i. Det finns skillnader utifrån socioekonomisk status när 

det gäller musiksmak, medievanor och val av TV-program (Finndahl, 2009).  

Stanovich (2000) skriver om Matteuseffekten och han uttrycker det på följande sätt: ”rich get 

richer” och ”poor- get poorer”. Barn som blir bättre läsare väljer ofta vänner som läser och ser 

läsningen som en fritidsaktivitet i stället för dataspel och sport. De önskar sig böcker i present 

och uppmuntras av omgivningen som en läsande person. Detsamma gäller för de svaga 

läsarna fast tvärtom (a.a). Detta förstärker också Brink (2000) som förespråkar att boken 

kommer in tidigt i barnets liv och att det måste finnas gott om böcker och böcker av olika 

svårighetsgrad. Han menar att föräldrar och syskon som själva är läsare är viktiga för barnet 

eftersom de blir förebilder. De känner dessutom barnet väl och kan därigenom hjälpa till att 

hitta en lämplig bok. Klyftan vidgas under mellanåren mellan de elever som läser mycket och 

ofta och de elever som läser lite (Molloy, 2007). 

3.3.2 Nytt medielandskap 

En tänkbar förklaring till nedgången i läsningen av böcker kan vara det nya medielandskapet 

som växt fram från mitten av förra seklet och fram till i dag (Feilitzen, 2008). Sverige hade 

länge ett enhetligt medieutbud. Det fanns länge två tv-kanaler att välja på, inga kommersiella 

radio- och tv-kanaler och ofta lästes den lokala dagstidningen på sin ort. I dag har 

medielandskapet förändrats (Ungdomsstyrelsen, 2006).  

Feilitzen (2008) visar i sin studie framväxten av ett nytt medielandskap. I mitten av 30-talet 

växte barn och ungdomar upp med få medier. Under 1940-60-talet gick den allmänna 

debatten och kritiska röster höjs för att i princip alla medier har skadlig inverkan på barn och 

ungdomar. På 1950- talet hade barnen och ungdomarna böcker, radio och gick ganska ofta på 

bio. Studier gjordes gällande barnlitteratur, de ungas läsvanor (inklusive serietidningsläsning), 

biovanor och vilket inflytande filmen kunde ha. 1969 startade TV 2. På 1970-talet kom det 

fler studier som handlade om barns medievanor, och hur barns upplevelser och uppfattningar 

var av speciella program. De som var unga i mitten av 1970-talet hade flera radio-, och tv-

kanaler, mycket att läsa och massor av musik på skivor och ljudkassetter (a.a).   

Under 1980-talet såg man medierna i olika kulturperspektiv (Feilitzen, 2008). Nu utgick man 

ofta från barn och ungdomars hela livssituation för att se vilken roll medierna spelade i deras 

liv. Videon, satellit-TV-kanalerna, TV- och dataspel kom i fokus. På 1990-talet var det 

nedgång på kultur- och skolområden. Vecko- och månadstidningar börjar köpas och läsas 

alltmer (a.a). Mängden av kommersiella satellit- och TV-kanaler kom till majoriteten av den 

svenska befolkningen. Nu kom också reklam i radion och CD-ROM. Under 1990-talet blev 

Internet en självklar del i barns- och ungas vardag (Finndahl, 2009). Datorn ses som ett 
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naturligt inslag i skolans arbete. Globaliseringen av medieutbudet har börjat och rekordtillväxt 

och maktkoncentration har skett snabbt inom medier och telekommunikation. Den tid vi 

lägger ner på medier totalt ökar inte längre. Nu kan nästan alla surfa, chatta och e-maila på 

nätet. Medierna är självklara delar av vardagen och samtidigt som gränserna mellan det 

privata och offentliga verkar vara upplösta. Användningen av de digitala medierna ökar 

ganska långsamt. 1997 använde 90 procent 9-17 åringar TV hemma, ca 20 % dator och 4 % 

Internet. Kommersiell TV är det medium som barn ägnar mest tid åt (Finndahl, 2009). 

IT-kommissionen KK-stiftelsen satsade på att Sverige skulle bli en ledande IT-nation. 

Skolutvecklingsprojektet ITiS inleddes 1999, en satsning över tre år, där ca hälften av 

Sveriges lärare och skolledare utbildades. Eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter 

och har potentiell tillgång till oändlig information och det innebär att elevernas lärande inte 

enbart sker i skolan (Hernwall, 2001). Nordiskt Informationscenter för Medie- och 

Kommunikationsforskning (NORDICOM), Mediebarometer 2009 gör internationella 

undersökningar. De internationella resultaten visar en minskning av tv-/videotittande och här 

märks en skillnad eftersom de svenska resultaten går åt motsatt riktning och visar en ökning 

(NORDICOM, 2010).  

När det gäller teve och video så tittar både pojkar och flickor mycket på fiktion och 

bildmedierna ersätter med stor sannolikhet behovet av sådan läsning (Milliard, 1997). Det 

motsatta menar Brink (2000) som redovisar att elevers läsning stimuleras av bildmedierna så 

att de läser mer, och vill läsa boken om de sett filmen. Den senaste tiden är det förmodligen 

datorerna som är den främsta konkurrenten om tiden (Hernwall, 2001). 

Tekniken på 2000-talet har medfört att man kan använda medieutbudet var och när man vill. 

Det finns ett oöverskådligt utbud och därför har sällan människor sett samma program, hört 

samma musik eller läst samma texter. Den individualiserade medieanvändningen kan idag 

sägas ge uttryck för en livsstil och identitet (Finndahl, 2009). Många menar att förmågan att 

använda programvara för ordbehandling, skriva mail och presentation av information måste 

tillhöra basfärdigheterna i dagens samhälle. Till detta räknas också förmågan att navigera på 

Internet och veta hur man använder olika sökmotorer. I dag kan dessa kompetenser räknas 

som en fjärde basfärdighet. Tekniken erbjuder nya resurser för att läsa genom sökmotorer och 

andra system. Stavnings- och grammatikprogram hjälper en del barn i skrivandet (Liberg & 

Säljö, 2010). 

I dag behärskar ofta eleverna sms och chattande på nätet bättre än många föräldrar och lärare 

(Molloy, 2007).  Medieutbudet innebär att vi lever i en kultur som är helt öppen och 

tillgänglig. Denna tillgång är till del avhängig socioekonomisk status och läs- och 

skrivkunnighet (Skolverket, 2007). Findahl, (2009) visar att Internet har blivit allt mer 

betydelsefullt för barn och ungdomar de senaste tio åren. I dag använder nio av tio skolbarn 

på mellanstadiet Internet. I dag har de sociala medierna fått ett stort genomslag både nationellt 

och internationellt. De nya medierna gör det möjligt att samverka med andra. Till de 

populäraste användargenererande medierna hör Facebook, Youtube, Twitter och bloggar 

(Bergström, 2010).  
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3.4 Sammanfattning 

Elevernas läsvanor på fritiden har granskats och det har framgått att svenska nioåringar läser 

ofta, sett i ett internationellt perspektiv (Skolverket, 2007). Elever som har invandrarbakgrund 

var överrepresenterade bland de 10 % svagaste läsarna. PIRLS 2006 visar att det är andelen 

elever som är starka eller mycket starka läsare som har minskat från PIRLS 2001. Det finns en 

skillnad i pojkars och flickors prestationer när det gäller läsning av skönlitteratur. Det finns 

också skillnader utifrån elevers åldrar och etniska ursprung (a.a). Det finns få undersökningar 

om pojkars och flickors läsning i yngre åldrar. Starka läsare har ofta en mycket positiv attityd 

till läsning. De läser ofta på sin fritid för att det är roligt. Det är enligt PIRLS 2006 färre 

elever som har en positiv attityd till läsning och som även läser böcker på fritiden (Skolverket, 

2007). Läsning av kortare texter på TV/video och Internet konkurrerar om läsutrymmet 

(Finndahl, 2009). 

Skolans olika literacies, skriftspråkliga aktiviteter skiljer sig ofta från många ungdomars och 

tar inte tillvara och hänsyn till elevers olika kompetenser och erfarenheter (Olin-Scheller, 

2007). Enligt PIRLS 2006 visar forskning att undervisningen domineras av formell 

färdighetsträning och att det är mindre vanligt att samtala om texters innehåll och tolkningar 

(Skolverket, 2007).  

Hemmiljön har stor betydelse för elevernas utveckling när det gäller läsning. Barn som tidigt 

möter skriftspråket på olika sätt är bättre rustade att lära sig läsa (Liberg, 2006). Föräldrarnas 

utbildningsnivå, inkomst och antal böcker i hemmet har ett stort inflytande på 9-10-åriga 

elevers läsförmåga (Skolverket, 2007). Hemmet spelar en stor roll när det gäller att hitta en 

bok som passar barnet och är på adekvat nivå. Föräldrar med svenskt ursprung läser oftare för 

sina barn än föräldrar med invandrarbakgrund (a.a).  

Forskning visar att flickorna läser oftare än pojkarna (Molloy, 2007). Pojkarnas läsvanor visar 

att de föredrar böcker som handlar om fotboll, roliga böcker och detektivböcker. Pojkarna 

behöver hjälp med att hitta läsvärda böcker. En förklaring till att pojkar inte läser så gärna kan 

bero på att det är omanligt att läsa skönlitteratur. Pojkarna läser hellre serietidningar än böcker 

vilket flickorna inte gör Pojkarna verkar tappa intresset för läsningen i takt med stigande ålder 

vilket är motsats till flickorna (a.a). Både pojkar och flickor spelar dataspel och en 

identifikation med en hjälte eller hjältinnas roll brukar vara ett viktigt inslag i barnens 

textläsning (Hernwall, 2001). Det börjar framträda ett uttalat läsmotstånd från både enskilda 

flickor och pojkar. De refererade undersökningarna tenderar att fokusera skillnader och inte 

likheter i flickors och pojkars läsvanor. De beaktar inte heller variationer i läsvanor inom 

könskategorierna. 

Medielandskapet har förändrats snabbt och spelreglerna ser helt annorlunda ut. Nätbaserade 

kommunikationsformer konkurrerar med de traditionella sätten att umgås (Hernwall, 2001). 

Populärkulturen och de nya medierna blir en viktig arena för lärande och socialisation 

(Ungdomsstyrelsen, 2006). Den nya medieåldern som vi lever i innebär att bilder och 

illustrationer har en mycket mer framträdande plats än böcker, tidningar och tv. Bilderna ger 

en sådan information så att texterna kan kortas ned (Kress, 2003). Förmågan att använda 
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programvara för ordbehandling, skriva mail och presentation av information måste tillhöra 

basfärdigheterna i dagens samhälle (Erstad, 2002). En annan viktig förmåga är att navigera på 

Internet och veta hur man använder olika sökmotorer. I dag är medieutbudet gigantiskt stort 

och vi lever i en kultur som är helt öppen och tillgänglig. Till de populäraste medierna hör bl. 

a. Facebook och bloggar (Finndahl, 2009). 

Tidigare undersökningar har enbart inriktat sig på läsvanor och inte alls handlat om 

skrivvanor. Detta sammantaget har gjort mig intresserad av att undersöka vilka läs- och 

skrivvanor elever i årskurs 3 och 4 har på sin fritid. Jag vill också vidare jämföra läs- och 

skrivvanor hos elever med olika socioekonomisk bakgrund. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Det här kapitlet kommer att handla om den teoretiska utgångspunkt som jag har valt i min 

studie och det är det sociokulturella perspektivet. Lärandet och språket ses som dynamiskt och 

sker genom interaktion med andra. Både omgivning, kultur och sammanhang påverkar 

lärandet. I det här kapitlet börjar jag med att beskriva det sociokulturella perspektivet och 

därefter beskriver jag några begrepp i det sociokulturella perspektivet som har betydelse för 

min egen studie. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

I det här kapitlet om det sociokulturella perspektivet kommer jag först att beskriva det 

sociokulturella perspektivet som jag ser det och grundläggande utgångspunkter och begrepp i 

sociokulturell teori. 

I det sociokulturella perspektivet utgår man från att lärandet konstrueras i sociala och 

kulturella sammanhang, och sker i interaktion med andra människor (Säljö, 2010). Människan 

föds in i en kultur som hon lär sig behärska med hjälp av andra människor och olika verktyg. 

Den miljö som vi växer upp i påverkar vårt beteende och den sociala kontexten påverkar 

människors tankar (a.a). Den enskilt viktigaste läromiljön menar Säljö (2010) är den 

vardagliga interaktionen mellan människor. Omgivningen och interaktionen är avgörande för 

individens utveckling och prestation. För att eleven ska lära sig krävs deltagande och 

erfarenheter. Lärandet handlar också mycket om verktyg och omgivning. Lärandet kan 

därmed förstås som en process och den sociala kontexten innebär att människan blir delaktig i 

en kultur (Lindqvist, 1999; Vygotskij, 2001). Handlingar och interaktioner är kontextuella och 

måste därför studeras i sammanhang där de utspelas (Björklund, 2008). Det handlar mycket 

om vad människan tar med sig från sociala situationer och sedan använder i framtiden. 

Samspelet mellan människor och artefakter är grunden för allt lärande och all kunskap 

(Vygotskilj, 2001). Språket är det centrala och det viktigaste redskapet i det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000). Kommunikationen och interaktionen mellan människor utgör en 

viktig del i samband med kultur, omgivning och individens eget tänkande. Det sociokulturella 

perspektivet anses ha sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs teorier (a.a). Vygotskij studerade hur 

de sociala sammanhangen utvecklade barnets språk och begrepp genom att de var delaktiga i 

en gemenskap Vygoskij, 2001). Lärandet har en social karaktär, lärandet är medierat, lärandet 

kan ses som en aktivitet, är situerad och lärandet är en kreativ process (Säljö, 2010; Vygotskij, 

1999; Vygotskij, 2001).    

4.1.1 Kulturella redskap och verktyg, artefakter 

Kommunikationen mellan människor spelar en avgörande roll och socialt lärande sker genom 

interaktion (Säljö, 2000). Vygotskij menar att perspektivet utgår från att människors kunskap 

skapas och upprätthålls genom interaktion som skapas i specifika kulturella kontexter 

(Vygoskij, 2001). Kommunikation och interaktion är centrala begrepp i ett sociokulturellt 

perspektiv eftersom de ses som länkar för lärandet (Säljö, 2000). Redskap är ett 
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nyckelbegrepp när det gäller att förstå mänskligt lärande (Säljö, 2010). Det kan vara 

intellektuella resurser som vi brukar för att bilda oss en förståelse av omvärlden och för att 

genomföra olika handlingar. Redskapen gör det möjligt för individer att hantera omvärlden 

och därmed framställa och konstruera verkligheten för oss. Redskapen kan bestå av tidigare 

generationers erfarenheter och kunskaper vilka vi sedan använder som grund i våra egna 

handlingar. Det innebär att mänskliga kunskaper, insikter och begrepp är inbyggda i våra 

fysiska verktyg som vi samspelar med och nyttjar i syfte för att själv utveckla kunskap. Språk 

och tänkande utvecklas genom kommunikation med omgivningen (Säljö, 2000). När det 

gäller barns dagliga läsvanor är datorn ett verktyg som barn kan använda sig av. De kan 

snabbt söka information eller läsa på Internet vilket leder till att kunskap förmedlas till både 

eleven själv och även till andra personer. Datorn och mobiltelefonen kan vara ett sätt att 

arbeta med språket och kommunicera med andra vilket innebär att den kan ses som ett 

kulturellt redskap, verktyg och artefakter för att utveckla läs- och skrivinlärningen (Säljö, 

2010). 

4.1.2 Skriftspråk som medierande redskap 

En utgångspunkt för sociokulturellt perspektiv på lärande är sätten att återskapa kunskaper 

skiljer sig åt mellan olika samhällen och kulturer (Säljö, 2000). I vår kultur är skriften central 

och en viktig medierande resurs som haft inflytande i vårt samhälle och hur vi lär, utvecklar 

och kommunicerar i stort (Säljö, 2010). Skriften finns överallt i det svenska samhället och är 

en nödvändig kunskap för att eleverna överhuvudtaget ska kunna delta i dagens samhällsliv 

inklusive skola och arbetsliv (a.a). Eleven möter texter i alla sammanhang, från böcker på 

fritiden och i skolan, till information på Internet. Läsandet och skrivandet drivs framåt av 

kommunikativa behov och utvecklingen består av att barnet lär sig nya ord och omorganiserar 

sin tidigare kunskap (Liberg, 2006; Säljö, 2010). Dagens moderna informationsteknologi 

bygger också på skriften som medierande redskap (Säljö, 2010). Skrivandet är idag endast en 

aktör i kommunikationen och för att skapa ett meddelande används olika modala resurser 

såsom ord, talade eller skrivna, stillbilder, rörliga bilder, ljud etc. Den multimodala teorin 

visar på hur läsandet har förflyttats sig från sidor till skärmar (Kress, 2003). I dag är boken 

inte längre det centrala mediet utan bilder får en allt större plats och betydelse i 

kommunikationen. Text är inte enbart ord utan även illustrationer, typografi och layout. I dag 

påverkas skrivandet mer av det skrivande som skrivs på bildskärmen (a.a).  

När det gäller forskning om skriftspråkliga texter blir människan en aktiv deltagare i texten 

bl.a. genom att nya ord och begrepp introduceras, och förklaras på olika sätt. Texten ska 

anknyta till eller stå i dialog med andra texter som eleven tidigare har mött (Ewads, 2007). 

Genom läsning av många böcker möter eleverna många nya ord och de känner igen händelser 

och texter när de läser långserieböcker (Norberg, 2003). Det är viktigt att barnet får ingå i 

olika kulturella upplevelser t.ex. läsa och skriva texter, spela dataspel, se på filmer etc. (Fast, 

2007; Liberg, 2006).  
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4.1.3 Appropriering 

Människan har möjlighet att ta över och ta till oss, appropriera kunskaper, som människor i 

vår närhet har genom ett socialt samspel (Säljö, 2010). I det sociokulturella perspektivet 

innebär detta att när kunskap skapas utifrån ett socialt sammanhang utvecklas individen. När 

man deltar i sociala och språkliga processer är man med och skapar den kulturen man lever i 

(a.a). Läraren behöver veta mycket om sina elevers kulturer och språk för att använda sig av 

det. Lärandet ska upplevas meningsfullt, haka i det redan kända och erbjuda utmanande 

aktiviteter (Liberg, 2006). Bra verksamheter badar i språk, utvecklingen gynnas av att barn 

inte förväntas vara tysta och arbeta ensamma (Fast, 2007). Detta stämmer överens med den 

proximala utvecklingszonen som innebär att eleven deltar i aktiviteter som de inte kan 

genomföra själva helt och hållet (Vygotskij, 1999). I en interaktion med en redan läs- och 

skrivkunnig person får barnet bekanta sig med och så småningom lära sig de grundläggande 

färdigheterna. Det du kan göra tillsammans med en kamrat i dag klarar du av att göra själv 

nästa gång (Fast, 2007; Vygotskilj 2001). Det gemensamma läsandet och skrivandet är viktiga 

stödstrukturer för den fortsatta utvecklingen av barnets läsande och skrivande på egen hand 

(Liberg, 2006). All läsning eller undervisning ska läggas på en lite högre nivå än den som 

eleven behärskar i nuläget. Eleven ska behöva anstränga sig lite grann annars sker ingen 

utveckling (Dysthe 2003; Strandberg 2006; Säljö 2000; Vygotskij, 2001).  

Det verkar som om aktiviteter tillsammans med kamrater och föräldrar utvecklar eleven 

kommunikativt (Säljö, 2000). Skriften är relaterad till de sociokulturella förhållanden som 

råder och i min studie vill jag se hur barnens språkliga landskap ser ut i dag (Säljö, 2010). När 

det gäller vad eleverna läser kan det ha betydelse att de känner igen händelser och texter när 

de läser en bok och därmed eventuellt ha en avgörande betydelse för valet av bok (Liberg, 

2006). I det nya språkliga landskap som vi lever i idag används det säkert flera olika sätt att 

kommunicera, vilket innebär att det inte enbart är det skrivna ordet som är centralt i 

skrivandet, utan även bilder och eventuellt ljud (Kress, 2003). Skrift kan också ses som teknik 

och teknologi (Hernwall, 2001). Kunskaperna när det gäller att använda datorn och 

mobiltelefonen i ett socialt sammanhang skiljer sig förmodligen åt mellan föräldrar och barn. 

De elever som har kunskap om att använda mobiltelefoner och datorer kan delta i det 

språkliga landskapet). Det kan vara så att föräldrarna inte alltid har mest kunskap inom detta 

område och därmed kan användandet av mobiltelefoner och datorer som redskap i hemmet 

påverkas av detta. 

4.1.4 Situerat lärande 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är lärandet situerat och den direkta omgivningen har stor 

betydelse för lärandet (Säljö, 2010). Utvecklingen och lärandet av kunskap utgår från den 

specifika kontext som eleven befinner sig i. Den fysiska kontexten är den miljö, vilken en 

handling vanligtvis utförs. Det finns även kognitiva och kommunikativa kontexter som är 

viktiga för hur vi handlar. I vårt samhälle finns det olika typer av kommunikativa kontexter 

(Säljö, 2000). Hemmet och skolan är exempel på en kontext med en lång kommunikativ 

tradition (Säljö, 2010). Ett samtal om böcker hemma vid matbordet kan vara en social kontext 

(a.a). I läsningen ska eleverna bygga vidare på sin tidigare kunskap så att de går mot nästa 
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steg i utvecklingen och vidgar sin verklighetsuppfattning (Vygotskij, 2001). Kunskaper och 

färdigheter är situerade, och ifråga om böcker i hemmet så är föräldrarna viktiga som resurser, 

och om barnet har tillgång till ett utbud av böcker (Säljö, 2010). Föräldrarnas kunskap om vad 

barnen läser för böcker är också betydelsefull. Den sociokulturella kontexten är en integrerad 

del av människans handlingar och en viktig komponent för hur man ska ta sig an en uppgift. 

Allt handlande dvs. hur eleven beter sig, vad man läser och vad det är som man uppfattar som 

viktigt, bestäms av vilka förväntningar föräldrarna eller lärarna har på barnet (a.a). Eventuella 

skillnader mellan skolor och elever med olika socioekonomisk bakgrund undersöktes i min 

studie och utifrån det kan hemmets tillgång på böcker och föräldrarnas kunskaper om barns 

läsande eventuellt ha en betydelse för barnets läsvanor. 

I min studie har jag valt det sociokulturella perspektivet eftersom det centrala och mest 

betydelsefulla är språket och lärandet (Säljö, 2010). Det används i alla kommunikativa 

sammanhang och eleven får språket med sig redan från födseln. Det sociokulturella 

perspektivet stämmer med mitt sätt att se på hur barn lär sig språket i interaktion med andra 

barn och vuxna. Barnen tar till sig vanor och kunskaper genom att se andra läsa och skriva i 

olika situationer. I hemmet präglas barnet av uppväxtmiljön och omgivningen vilket innebär 

att det sker i interaktion med föräldrar, syskon och andra människor (Säljö, 2010). I min 

studie kommer jag att använda mig av följande begrepp i min tolkning och analys av data: 

Kulturella redskap och verktyg, artefakter, skriftspråket som medierad handling, 

appropriering och situerat lärande . 
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5 Metod 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva den metod som jag valt för insamlandet av det 

empiriska materialet och berätta om själva genomförandet (Backman, 2008). Jag kommer 

först att beskriva urval och deltagargrupp, bortfall, tillvägagångssätt, enkätutformning, 

databehandling, studiens trovärdighet och slutligen etiska överväganden.  

I undersökningen har jag valt att använda mig av en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning till elever (bilaga 2). Genom metoden fanns möjlighet att kartlägga många 

elevers läs- och skrivvanor på sin fritid i år 3 och 4 under en förhållandevis begränsad tid. 

Den kvantitativa metoden fann jag som mest användbar för att uppnå studiens syfte och 

besvara dess frågeställningar. Kvantitativ metod är användbar i min studie när jag ska samla 

in en mängd fakta och sedan göra en analys med statistiska metoder (Eliasson, 2006). Genom 

en enkätundersökning får du information av ett stort antal informanter under en relativt kort 

tidsperiod vilket passar bra för mitt examensarbete. För att få svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar fanns det ingen annan metod som var lämplig. Jag ville beskriva vilka läs- 

och skrivvanor elever i årskurs 3 och 4 har på sin fritid på två skolor där elevernas 

socioekonomiska bakgrund är olika. Den kvantitativa metoden ger en bild av hur elevernas 

läs- och skrivvanor ser ut på fritiden. En kvalitativ metod ger en beskrivning av vad enskilda 

elever läser och skriver (Eliasson, 2006).   

Vid litteratursökningen fann jag undersökningar om elevers läsvanor framförallt på högstadiet 

och gymnasiet. Det jag inte hittade var undersökningar om elevers läs- och skrivvanor på 

fritiden i mellanåren (9-12 år), och jämförelser av elever med olika socioekonomiska villkor. 

Jag insåg att jag måste begränsa mig vilket ledde till att jag enbart kom att ta reda på vad 

eleverna läser/skriver på sin fritid.  

5.1 Urval och deltagargrupp 

Undersökningen är gjord på två skolor med olika socioekonomiska förutsättningar i en 

mellanstor kommun i Sverige. Två klasser i skolår 3 och två klasser i skolår 4 har deltagit i 

studien. Antalet klasser valdes för att jag skulle få ett tillräckligt stort antal informanter för att 

kunna göra jämförelser och dels av att det fanns två klasser i varje årskurs på respektive skola, 

vilket innebar att jag inte behövde göra ett urval bland klasserna på respektive skola. Jag har 

undersökt två skolor som skiljer sig åt utifrån socioekonomisk status. För att ta reda på hur 

den socioekonomiska bakgrunden ser ut ringde jag till Barn- och ungdomsförvaltningen i 

kommunen. En myndighetsperson berättade att det finns något som heter strukturtillägg och 

jag fick information om hur stort strukturtillägget var per elev på de olika skolområdena i 

kommunen. Bakgrundsdata tas fram med hjälp av Statistiska centralbyrån, som kör elevernas 

personnummer mot en databas och data levereras på skolområdesnivå. Inga möjligheter till 

identifikation av enskilda elever är möjlig. Därefter valde jag en skola med högt 

strukturtillägg och en skola med lågt strukturtillägg.  

Mitt val av elever i årskurs tre respektive elever i årskurs fyra grundar sig på att detta är en 

ålder som brukar kallas ”bokslukaråldern” (Andolf-Johannesson, 1997). Det innebär att en del 
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elever läser mycket böcker på fritiden och därmed finns det en möjlighet att se hur ofta de 

ägnar sig åt att läsa böcker respektive hur ofta de ägnar sig åt att läsa andra multimodala texter 

med hjälp av IKT eller digitala medier. Med andra multimodala texter menar jag text som 

läses med andra medier såsom bild på tv, dator och film (Godhe, 2011). Det är också 

intressant att jämföra 9-åringars läsvanor när de fortfarande går i det som förr kallades 

lågstadiet och 10-åringars läsvanor när eleverna har börjat i fyran (mellanstadiet). I dag byter 

många elever lärare inför årskurs fyra, de flesta byter lokaler och ibland hamnar de även i nya 

klasser.  

För att få fram olika socioekonomisk bakgrund räknar man ut strukturtillägg för respektive 

skola. Strukturtillägget för skolor beräknas på följande faktorer: förälders utbildning (modern 

har högst grundskola) vikt 40, förälders utbildning (modern har högst gymnasieutbildning), 

vikt 10, förekomst av försörjningsstöd till familjen, vikt 20 och elever födda utomlands (exkl. 

Danmark och Norge), som har invandrat under de senaste sex åren eller elever födda i Sverige 

vars föräldrar invandrat de senaste sex åren, vikt 30. Viktningstalet avgör hur stort 

strukturtillägg varje skola får. Strukturtillägget är ett extra belopp per elev utöver den 

ordinarie skolpengen per elev. Ett högt strukturtillägg innebär att viktningen är hög och 

skolan får ett större belopp med pengar utöver skolpengen och ett lågt strukturtillägg innebär 

ett lågt viktningstal och att skolan får ett mindre belopp med pengar utöver skolpengen. Jag 

har utifrån strukturtillägget valt en skola med högt strukturtillägg och en skola med lågt 

strukturtillägg för att få fram två skolor med olika socioekonomisk bakgrund.  

I den fortlöpande texten kommer den ena skolan att benämnas med skola 1 och den andra 

skolan, som skola 2. Det är två klasser i årskurs 3 och två klasser i årskurs 4 som är med i 

undersökningen på båda skolorna. Skola 1 har 36 elever i årskurs tre, 44 elever i årskurs fyra 

och har ett lågt strukturtillägg. Skola 2 har 52 elever i årskurs tre, 40 elever i årskurs fyra och 

har ett högt strukturtillägg.  

5.1.1 Bortfall 

På skola 1 var bortfallet 4 barn i år 3 och 6 barn i år 4. Skola 2 har ett bortfall på 15 barn i år 3 

och 11 barn i år 4. Bortfallet på skola 2 är ganska stort vilket man får ta med i beaktande i 

resultatredovisningen av skola 2. Resultaten kunde kanske ha sett annorlunda ut om alla 

elever hade svarat på enkäten. I undersökningen hade 173 elever möjlighet att besvara 

enkäten. 137 enkäter kom in och det innebär att studien har en svarsfrekvens på 79 % vilket 

(Bryman, 2011; Trost, 2007) anser vara acceptabelt för en studie. 

5.2 Tillvägagångssätt 

En pilotundersökning genomfördes innan huvudstudien. Jag kontaktade rektor på en skola, en 

klasslärare i år 3 och en klasslärare i år 4 och frågade om jag kunde göra min 

pilotundersökning på deras skola i respektive klass. Jag fick klartecken från både rektor och 

klasslärare. 
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5.2.1 Enkätutformning 

Vid utformningen av enkätfrågor letade jag efter gamla enkätfrågor i tidigare undersökningar 

på skolverket och Libris, och jag har även använt mig av några elevfrågor ifrån rapporten 

PIRLS 2006 (Skolverket, 2007). Det finns också frågor som är konstruerade av mig för att de 

ska ta fram de data jag vill ha. När jag har konstruerat frågeformuläret har jag utgått från de 

variabler som jag tagit fram i operationaliseringen. Vid utformningen av enkäten var jag noga 

med att tänka på formuleringarna så att frågorna skulle svara mot studiens frågeställningar 

och täcka in syftet (Bryman, 2011; Eliasson, 2006). Jag har valt slutna frågor i mitt 

frågeformulär. Fördelen med slutna frågor är att öka säkerheten när det gäller att notera rätt 

svar och många tycker att det är lättare att besvara slutna frågor. Det tar inte lika lång tid vid 

besvarandet av enkäten, analysförfarandet blir enklare och det går också att öka 

jämförbarheten i svaren (Eliasson, 2006). Enkäten består av fasta svarsalternativ. Fördelen 

med fasta svarsalternativ är att den som svarar lämnar användbara svar utifrån mina 

utgångspunkter (Bryman, 2011). Den här enkäten har inte med några öppna frågor eftersom 

det kan ge svårtolkade svar men det innebär inte att fasta svarsalternativ ger svar som är 

lättolkade (a.a). Enkäten består av nominalvariabler dvs. variabler som inte går att rangordna 

på vissa frågor t.ex. skola och årskurs (Eliasson, 2006). På andra frågor har jag även använt 

mig av ordinalvariabler dvs. de går att rangordna utifrån de inkodade siffrorna (a.a). Jag valde 

kortare tid på variabeln när det gällde läsning av böcker och tidningar i jämförelse med nya 

medier efter diskussion med kurskamrater och utifrån en föreläsning som visade att barn 

använder nya medier lång tid.  

5.2.2 Studiens genoförande 

Innan pilotundersökningen diskuterades enkätfrågorna först med en grupp elever som går i 

årskurs tre på en skola. Urvalet av eleverna gjordes av läraren. Under diskussionen kom det 

upp synpunkter på hur en del frågor var ställda, för långa svarsalternativ och ord som var 

svåra att förstå. Efter diskussionen med eleverna ändrades frågor och ord byttes ut i enkäten. 

En ny enkät framställdes efter pilotundersökningarna. Missivbrev (bilaga 1) delades ut till 

lärare och elever i årskurs tre respektive årskurs fyra. 

Eleverna hade en vecka på sig att lämna tillbaka brevet till skolan och klassläraren samlade in 

breven.  Föräldrarna fick ta ställning till om deras barn skulle få vara med i pilot-

undersökningen och missivbrevet kom tillbaka till skolan påskrivet (jfr Ejlertsson, 2005). Jag 

samlade in missivbreven och gick igenom dem för att se om det var någon som inte hade fått 

tillstånd att delta i undersökningen. Jag var med när barnen gjorde sin pilotstudie och svarade 

på några enstaka frågor. Efter pilotstudien ändrade jag ett par frågor, skrev in rutor som 

fattades på en rad och lade till ytterligare en fråga. Inför huvudstudien kontaktade jag rektorer 

på två olika skolor, därefter kontaktades klasslärare per telefon och de klasslärare som jag inte 

fick tag på kontaktades via e-post. Jag berättade att jag skriver ett examensarbete på 

speciallärarprogrammet, om mitt syfte och mina frågeställningar, information om informerat 

samtycke, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. Alla lärare svarade positivt utom en 

lärare som inte svarade, jag mailade ytterligare en gång och fick då ett medgivande att göra 

undersökningen i den tillfrågade klassen.  
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Tid bokades in när jag skulle komma till skolorna och dela ut missivbreven till klassläraren 

och eleverna. I ett par klasser pratade jag med läraren, lämnade missivbreven i ett kuvert och 

sedan delade läraren ut breven vid ett senare tillfälle (bilaga 1).  I några grupper fick jag 

presentera mig själv och syftet med min undersökning. Eleverna fick i samband med detta 

ställa eventuella frågor direkt till mig. Missivbrev delades ut till alla elever i de klasser som 

var utvalda till min undersökning. De fick också en vecka på sig att lämna tillbaka brevet. Jag 

hämtade breven på respektive skola och gick igenom missivbreven för att se om någon inte 

fått tillstånd att vara med i undersökningen. I min studie var det 5 elever som inte fått tillstånd 

att delta i undersökningen.  Det externa bortfallet var 14 elever. Tid för huvudstudien bokades 

med lärare i respektive årskurs på skolorna. Undersökningen genomfördes i 8 klasser under 

tre dagar. Jag var med i samtliga klasser för att säkerställa att alla fick samma information 

innan studien genomfördes och för att kunna besvara eventuella frågor från eleverna under 

studien. Alla enkäter samlades in direkt av mig efter undersökningen och märktes med 

respektive årskurs och skola. 

5.2.3 Databehandling 

Dataprogrammet MYSTAT användes för bearbetning av enkätsvaren. Svaren på varje enskild 

enkät lade jag in i dataprogrammet och jag var noga med att kontrollera så att rätt svar kom in 

under rätt fråga. Jag lade in variabler när det gäller kön, skola och årskurs. De elever som 

hade en förälder som är född i Sverige och en förälder som är född i ett annat land fick sätta 

ett kryss i varje ruta. När alla data var inmatade i MYSTAT gjordes tabeller och diagram som 

redovisas i resultatdelen. Ett diagram kommer att starta varje avsnitt i resultatdelen. Jag 

kommer att visa resten av resultaten i tabellform för att underlätta tydligheten för läsaren 

(Eggeby & Söderberg, 1999).  

5.3 Studiens trovärdighet 

För att få ett mer generaliserbart och tillförlitligt resultat hade det behövts göra fler 

enkätundersökningar med ett större antal informanter. Jag hävdar inte att studiens resultat är 

generaliserbara eftersom denna studie inte är så stor. Kvaliteten i den här studien ligger främst 

i den detaljerade beskrivningen av tillvägagångssättet, vilket innefattar redogörelse av 

datainsamlingen, urvalet och tillvägagångssättet. Reliabiliteten kan sägas vara ganska hög 

eftersom jag har förberett undersökningen väl, genom att först ha en diskussion kring frågorna 

med en grupp elever, och därefter en pilotstudie i år 3 och en i år 4. Alla informanter har getts 

samma information innan de besvarade enkätfrågorna eftersom jag genomförde 

undersökningen i alla 8 klasser .  

Jag har kontrollerat data när de registrerats så att inga data har kodats fel eller matats in fel (jfr 

Eliasson, 2006). Validiteten i en enkätfråga betyder frågans förmåga att mäta det den avser att 

mäta. En fråga med hög validitet ska inte ha något eller ett litet systematiskt fel. Dåligt 

konstruerade frågor kan göra att det blir stor slumpvariation i svaren. Det innebär att vi då får 

en låg reliabilitet (Ejlertsson, 2005).  
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5.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har i sin skrift Forskningsetiska principer fyra huvudkrav och dessa 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Rektorer 

kontaktades via telefon på utvalda skolor och gav ett godkännande till den här studien. Lärare, 

föräldrar och elever informerades om undersökningen. Föräldrar fick ge sitt godkännande till 

barnens medverkan av undersökningen. Rektorer, lärare, föräldrar och elever blev 

informerade om studiens syfte, att deltagande var frivilligt och att de när som helst skulle 

kunna avbryta deltagande utan att ange orsaken, att deras identitet inte skulle röjas samt hur 

studiens resultat skulle komma att användas och presenteras. Lärare och elever fick denna 

info såväl skriftligen som muntligen. 

I både pilotstudie och huvudstudie hade jag ett likartat tillvägagångssätt. I missivbrevet blev 

föräldrarna och eleverna upplysta om undersökningens syfte och att svaren enbart skulle 

användas i undersökningssyfte. Resultaten kommer endast att användas i undersökningen och 

genom detta uppfylls nyttjandekravet. Denna information framgick även på försättsbladet som 

bifogades till enkäten. Brevet innehöll också information till föräldrar och elever om att 

deltagandet är frivilligt. Jag betonade frivilligheten i deltagandet både när missivbreven 

delades ut och innan enkäten genomfördes och därmed uppfylldes informations- och 

samtyckeskravet. Anonymitetskravet och vem som var ansvarig för undersökningen framgick 

också tydligt. Eleverna skrev inte namn på enkäten och jag försäkrade dem om att ingen mer 

än jag kommer att veta vilka elever som är med i undersökningen. Information om vem som 

är ansvarig för undersökningen framgick i både missivbrev och även på försättsbladet till 

enkäten. Under undersökningen var jag med hela tiden och kunde svara på frågor som 

uppkom. Det innebar att alla deltagare hade samma möjligheter att ställa eventuella frågor 

angående enkäten eller undersökningen. 

Jag diskuterade med läraren om en lämplig aktivitet för de elever som inte skulle vara med i 

undersökningen. Det bestämdes också om dessa elever skulle vara kvar i klassrummet eller 

om de skulle följa med läraren till ett annat rum. Innan huvudundersökningen genomfördes 

fick informanterna information om att de när som helst kan sluta att svara på frågorna i 

enkäten. Anonymitetskravet uppfylldes genom att informanterna inte skrev namn på enkäten. 

Deltagande skolor och kommun går heller inte att identifiera.  

Enkäterna har förvarats på ett säkert sätt i mitt hem under arbetet och ingen annan har haft 

tillgång till dessa uppgifter och därigenom uppfylldes konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I och med att studien har utgått från de fyra huvudkraven anser jag 

att studien har genomförts utefter forskningsetiska principer (a.a). Forskning om och med 

barn är svårt eftersom de kanske inte vill göra mig besviken genom att inte svara på frågorna. 

Eleverna kanske tror att läraren förväntar sig att de ska vara med i undersökningen och därför 

svarar på frågorna. De kanske inte vill fråga mig om de inte förstår frågan. En risk finns också 

att resultaten snedvrids för att de inte vill visa mig att de läser lite på fritiden. Det behöver inte 

vara så men man bör ta detta i beaktande när det gäller resultaten i den här undersökningen 

om barns läsvanor. 
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6 Resultat 

Studien har genomförts i en kommun i mellersta Sverige. Enkätundersökningen var riktad till 

två skolor med elever som har olika socioekonomisk bakgrund. Undersökningen gjordes i 

årskurs 3 respektive årskurs 4. Jag kommer i resultatet att redovisa årskurs 3 som år 3 och 

årskurs 4 som år 4.  

Varje nytt avsnitt börjar med ett stapeldiagram som visar vad alla elever i studien svarat, 

därefter visar jag resultatet för hur eleverna i år 3 respektive år 4 svarat, och sedan visas 

resultat för vad eleverna svarat på skola 1 respektive skola 2. Under varje tabell redovisas det 

vad eleverna läser i år 3 respektive år 4 och om det finns skillnader i läs- och skrivvanorna. 

Jag redovisar också hur läs- och skrivvanorna bland elever med olika socioekonomisk 

bakgrund ser ut och om det finns skillnader mellan skolorna. Skola 1 är en skola med lågt 

viktningstal vilket innebär att skolan får ett lågt extra tillägg till skolpengen. Skola 2 har ett 

högt viktningstal och de får ett högre tillägg till skolpengen. Detta sammantaget ger svar på 

mina frågeställningar. Resultatet från enkätstudien redovisas i fyra delar och varje avsnitt 

avslutas med en kort sammanfattning under följande rubriker: 

 Vad eleverna läser på fritiden. 

 Hur lång tid eleverna läser vid varje lästillfälle. 

 Vad eleverna läser på Internet, mobilen och tv varje dag 

 Vad eleverna skriver på Internet och i mobilen varje dag. 
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6.1 Vad eleverna läser på fritiden. 
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Diagram 1. Vad eleverna läser på fritiden. 
 

Resultatet visar att en tredjedel av eleverna läser kapitelböcker nästan varje dag. Det är 

ungefär en femtedel av eleverna som läser kapitelböcker tre till fyra dagar per vecka. Nästan 

hälften av eleverna i undersökningen läser nästan aldrig bilderböcker (bilaga 2 tabell 13). Det 

är ungefär en fjärdedel av eleverna som läser faktaböcker, serietidningar, tidningar och 

sportböcker nästan varje dag (bilaga 2 tabell 13). Det är drygt en tredjedel av eleverna som 

nästan aldrig läser varken bilderböcker, faktaböcker, serietidningar, tidningar och sportböcker.  

 
Tabell 1. Andelen elever som läser kapitelböcker uppdelat med avseende på skola och 

ålder. 

 

 n 
Nästan 

varje dag 

3-4 

dgr/vecka 

1-2 

dgr/vecka 

Några 

ggr/månad 

1 

gg/månad 

Nästan 

aldrig 

Skola 1        
 Årskurs 3 32 28 % 16 % 25 % 6 % 3 % 22 % 

 Årskurs 4 38 34 % 26 % 11 % 24 % 3 % 3 % 
Skola 2        

 Årskurs 3 38 29 % 24 % 21 % 5 % 5 % 16 % 
 Årskurs 4 29 41 % 13 % 7 % 21 % 7 % 10 % 

 

Resultatet visar att drygt en tredjedel av eleverna i år 4 läser kapitelböcker nästan varje dag 

medan motsvarande siffra för eleverna i år 3 är knappt en tredjedel. Både vad gäller elever i år 
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3 och 4 visar tabellen att majoriteten läser kapitelböcker minst tre dagar per vecka. Andelen är 

något större för elever i år 4. Däremot är det fler elever i år 3 som läser 1-2 gånger per vecka.  

Det är ungefär hälften av eleverna i år 3 och år 4 på både skola 1 och skola 2 som läser 

kapitelböcker minst tre dagar per vecka. Analysen visar att det inte är någon större skillnad 

när det gäller hur ofta eleverna läser kapitelböcker mellan skola 1 och skola 2.  

 

Tabell 2. Andelen elever som läser faktaböcker uppdelat med avseende på skola och 

ålder. 

 

 n 
Nästan 

varje dag 

3-4 

dgr/vecka 

1-2 

dgr/vecka 

Några 

ggr/månad 

1 

gg/månad 

Nästan 

aldrig 

Skola 1        
   Årskurs 3 32 25 % 0 % 6 % 13 % 16 % 41 % 
   Årskurs 4 38 3 % 3 % 11 % 32 % 13 % 39 % 

Skola 2        
   Årskurs 3 37 22 % 3 % 11 % 30 % 8 % 27 % 

   Årskurs 4 29 21 % 14 % 7 % 0 % 17 % 41 % 
 

Resultatet visar att nästan en fjärdedel av eleverna i år 3 läser faktaböcker nästan varje dag. I 

år 4 på skola 1 är det mycket få av eleverna som läser faktaböcker nästan varje dag.  

Eleverna på skola 2 i årskurs 4 läser faktaböcker nästan varje dag i större utsträckning än 

eleverna på skola 1. Resultatet visar vidare att mer än hälften av eleverna i år 3 och år 4 på 

skola 1 läser faktaböcker max en gång per månad eller nästan aldrig.  

6.1.1 Sammanfattning av vad eleverna läser på fritiden. 

Analysen visar att antingen läser eleverna kapitelböcker ofta eller nästan inte alls. Majoriteten 

läser kapitelböcker minst tre dagar per vecka i både år 3 och år 4.   

Det framkommer skillnader som visar att fler elever i år 3 läser bilderböcker, faktaböcker och 

sportböcker minst tre gånger i veckan. I år 4 läser däremot eleverna tidningar minst tre gånger 

i veckan. Steffensen & Weinrich (2000) visar att redan i årskurs 3 och årskurs 4 minskar 

andelen barn som läser. Ewalds (2007) bekräftar detta och menar att under mellanåren börjar 

ett uttalat läsmotstånd från enskilda pojkar och flickor att framträda.  

Det framkommer skillnader utifrån socioekonomisk bakgrund som tydligt visar att eleverna 

på skola 2, som har högt tillägg av elevpengen, läser faktaböcker nästan varje dag i större 

utsträckning än eleverna på skola 1, som har ett lågt tillägg av skolpengen. Det är fler än 

hälften av eleverna på skola 1 som läser faktaböcker max en gång per månad eller nästan 

aldrig. 
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6.2 Hur lång tid eleverna läser vid varje lästillfälle? 
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Diagram 2.  Hur lång tid eleverna läser vid varje lästillfälle. 

 

Resultatet visar att ungefär en femtedel av eleverna läser kapitelböcker i tidsintervallerna 

mellan 15 min och upp till mer än en timme. Eleverna läser bilderböcker och faktaböcker i 

väldigt liten utsträckning. Minst en tredjedel av eleverna läser aldrig bilderböcker, 

faktaböcker, serietidningar, tidningar eller sportböcker. Resultatet visar vidare att det är mest 

vanligt att eleverna läser max 15 minuter vid varje lästillfälle. Många läser också 15-30 

minuter. 

 
Tabell 3.  Andelen elever som läser kapitelböcker uppdelat med avseende på skola, ålder 

och tid. 
 

 n 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1        

   Årskurs 3 32 13 % 9 % 9 % 22 % 28 % 19 % 
   Årskurs 4 38 18 % 26 % 29 % 13 % 11 % 3 % 

Skola 2        

   Årskurs 3 38 24 % 21 % 11 % 24 % 11 % 11 % 
   Årskurs 4 28 25 % 4 % 11 % 21 % 32 % 7 % 

 

Det framkommer att det är ungefär en tredjedel av eleverna i både år 3 och år 4 som läser 

kapitelböcker 15-45 minuter 
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Analysen visar att andelen elever är lika stor i år 3 och i år 4 på skola 2 vad gäller läsning av 

kapitelböcker i mer än en timme. Det är däremot fler elever i år 4 på skola 1 som läser 

kapitelböcker mellan 30-60 minuter.  

 

Tabell 4. Andelen elever som läser faktaböcker uppdelat med avseende på skola, ålder 

och tid. 

 

 n 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1        

   Årskurs 3 32 13 % 9 % 9 % 22 % 28 % 19 % 

   Årskurs 4 38 18 % 26 % 29 % 13 % 11 % 3 % 
Skola 2        

   Årskurs 3 36 24 % 21 % 11 % 24 % 11 % 11 % 

   Årskurs 4 28 25 % 4 % 11 % 21 % 32 % 7 % 
 

 

Svaren visar att det är färre elever i år 3 än i år 4 som läser faktaböcker i mer än 60 minuter. I 

år 3 läser fler elever faktaböcker mellan 15-30 minuter. 

På skola 2 läser ungefär en fjärdedel av eleverna faktaböcker i mer än en timme i jämförelse 

med skola 1 där ca 15 % av eleverna läser faktaböcker i mer än 45 minuter.  

6.2.1 Sammanfattning av hur lång tid eleverna läser vid varje lästillfälle. 

Det finns skillnader i läsvanor bland elever i år 3 och 4. Resultatet visar tydligt att det är fler 

elever i år 4 som läser kapitelböcker från 30 minuter och uppåt. Klyftan vidgas under 

mellanåren mellan de elever som läser mycket och ofta och mellan de som läser lite och sällan 

(Molloy, 2007). Det är fler elever i år 3 som inte läser kapitelböcker alls.  

Hemmets miljö har stor betydelse för elevernas utveckling när det gäller läsning. Det är fler 

föräldrar på skola 1 med ett lågt tillägg av elevpengen som har högre utbildning och det ska 

ha inflytande på och gynna läsförmågan hos 9-10-åringar (Myrberg & Rosén, 2006). Mina 

resultat pekar i en annan riktning.  

Det framkommer skillnader bland skolor med olika socioekonomisk bakgrund som visar att 

andelen elever som läser kapitelböcker i mer än 1 timme är större på skola 2, med högt tillägg 

av elevpengen i båda årskurserna. Det är fler elever på skola 1, som har lågt tillägg av 

elevpengen, som läser tidningar mellan 15-45 minuter (bilaga 2, tabell 14 ). På skola 2 är det 

däremot fler elever som läser sportböcker och faktaböcker i mer än 45 minuter (bilaga 2, 

tabell 14) 
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6.3 Vad eleverna läser på Internet, mobilen och tv varje dag.  

 

Vad läser du på Internet, mobilen och tv varje dag?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ja
g 

lä
se

r i
nf

or
m

at
io
n 

på
 in

te
rn

et

Ja
g 

lä
se

r M
SN

Ja
g 

lä
se

r f
ac

eb
oo

k

Ja
g 

lä
se

r b
lo

gg
ar

Ja
g 

lä
se

r h
em

si
do

r

Ja
g 

lä
se

r i
ns

tru
kt

io
ne

r

Ja
g 

lä
se

r t
ex

tre
m

sa
n 

på
 tv

%

Mer än 5 timmar

3-5 timmar

1-3 timmar

30-60 min

Max 30 min

Ingen tid

 
 
Diagram 3. Vad eleverna läser på Internet, mobilen och tv varje dag. 

 

Det är knappt 5 % av alla elever som läser mer än 5 timmar på Internet, mobilen och tv varje 

dag. Resultatet visar att eleverna läser ganska sparsamt på Internet, mobilen och tv varje dag. 

Det är fler än 40 % av eleverna som inte alls läser information på Internet, MSN, facebook, 

bloggar eller på hemsidor. 

 
Tabell 5. Andelen elever som läser på Internet, mobilen och tv varje dag uppdelat med 

avseende på skola, ålder och tid. 

 

 n 
Mer än 5 

timmar 

3-5 

timmar 

1-3 

timmar 
30-60 min 

Max 30 

min 
Ingen tid 

Skola 1        
  Årskurs 3 31 3 % 0 % 6 % 6 % 35 % 48 % 

  Årskurs 4 38 0 % 0 % 8 % 8 % 42 % 42 % 
Skola 2        

  Årskurs 3 36 8 % 3 % 11 % 11 % 17 % 50 % 
  Årskurs 4 29 10 % 0 % 7 % 14 % 24 % 45 % 
 

Det är nästan 10 % av eleverna på skola 2 som läser mer än 5 timmar på Internet, mobilen och 

tv varje dag. På skola 1 är det ett fåtal elever i år 3 som läser mer än 5 timmar varje dag. 

Resultatet visar i övrigt att eleverna i både år 3 och år 4 läser ganska sparsamt på Internet, 

mobilen och tv varje dag. Det är mer än 40 % av alla eleverna i år 3 och år 4 som inte alls 

läser information på Internet, MSN, facebook, bloggar eller på hemsidor. 

Andelen elever på skola 2 som läser information på Internet i mer än 5 timmar varje dag är 

ungefär 10 % i båda årskurserna medan motsvarande siffra för skola 1 är 3%. Det är dubbelt 
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så många elever på skola 1 i jämförelse med skola 2 som söker information på Internet i max 

30 minuter.  

Tabell 6. Andelen elever som läser på Facebook uppdelat med avseende på skola, ålder 

och tid. 
 

 n 
Mer än 5 

timmar 

3-5 

timmar 

1-3 

timmar 
30-60 min 

Max 30 

min 
Ingen tid 

Skola 1        

   Årskurs 3 31 0 % 0 % 3 % 10 % 19 % 68 % 
   Årskurs 4 38 3 % 0 % 8 % 11 % 16 % 63 % 
Skola 2        

   Årskurs 3 37 8 % 0 % 3 % 0 % 16 % 73 % 
   Årskurs 4 29 17 % 3 % 10 % 21 % 14 % 34 % 

 

Resultatet visar att det är fler elever i år 4 som läser Facebook i mer än 5 timmar varje dag.  

Andelen elever som läser max 30 minuter varje dag är ungefär lika många i år 3 och i år 4. 

Majoriteten av eleverna i årskurs 3 ägnar ingen tid alls åt att läsa Facebook.  

Det är nästan en femtedel av eleverna i år 4 på skola 2 som ägnar mer än 5 timmar varje dag 

åt att läsa Facebook och i år 3 är det 8 % av eleverna. På skola 1 är andelen elever nästan 70 

% som inte ägnar någon tid alls åt Facebook.  

 
Tabell 7. Andelen elever som läser textremsan på TV uppdelat med avseende på skola, 

ålder och tid. 
 

 n 
Mer än 5 

timmar 

3-5 

timmar 

1-3 

timmar 
30-60 min 

Max 30 

min 
Ingen tid 

Skola 1        

   Årskurs 3 32 3% 0% 28% 19% 25% 25% 
   Årskurs 4 38 5% 11% 58% 13% 5% 8% 

Skola 2        
   Årskurs 3 37 8% 8% 32% 11% 19% 22% 
   Årskurs 4 29 10% 3% 28% 17% 24% 17% 

 

Andelen elever i år 3 som läser textremsan på tv i upp till 3 timmar är ungefär 30 % på båda 

skolorna. I år 4 är det vanligast att läsa textremsan mellan 1-3 timmar.  

Det är en större andel elever på skola 2 i både år 3 och år 4 som läser textremsan mer än 5 

timmar varje dag. Det är betydligt fler elever i år 4 på skola 1 som ägnar 1-3 timmar åt att läsa 

textremsan på Tv. 

6.3.1 Sammanfattning av vad eleverna läser på Internet, mobilen och tv varje dag. 

Det framkommer att det nästan inte är någon skillnad mellan år 3 och år 4 vad gäller att läsa 

på Internet. Ewalds (2007) visar att eleverna tidigt kommer i kontakt med datorer och 

Internet. Den nya medieåldern innebär att bilder och illustrationer har en mer framträdande 
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plats (Hernwall, 2001). Resultatet visar en liten skillnad när det gäller att läsa på Facebook. 

Eleverna i år 4 läser i stort sett på Facebook mer tid än eleverna i år 3.  

Skillnader som framkommer utifrån socioekonomisk bakgrund visar att det är fler elever i år 4 

på skola 1, med lågt tillägg av elevpengen, som läser textremsan på tv mellan 1-3 timmar 

varje dag. Ett mönster som kan skönjas är att fler elever på skola 2, som har högt tillägg av 

elevpengen, ägnar mer än 5 timmar varje dag åt att läsa information på Internet, läsa 

Facebook eller läsa textremsan på tv. Det är få elever som läser bloggar (bilaga 2 tabell 15). 

Analysen visar att det är fler elever i år 3 än i år 4 som läser hemsidor (bilaga 2 tabell 15). 

6.4 Vad eleverna skriver på Internet och i mobilen varje dag. 
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Diagram 4. Vad eleverna skriver på Internet och i mobilen varje dag. 

 

Kommunikation i realtid t.ex. olika former av chattande förekommer mer än att skriva på 

Facebook, bloggar och mail. Det verkar vara en hög andel som inte är aktiva alls vad gäller 

skrivandet på Internet och i mobilen varje dag.  
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Tabell 8. Andelen elever som skriver mail uppdelat med avseende på skola, ålder och tid. 

 

 n 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1        
   Årskurs 3 30 0 % 3 % 0 % 10 % 23 % 63 % 

   Årskurs 4 38 3 % 0 % 0 % 8 % 39 % 50 % 
Skola 2        

   Årskurs 3 37 19 % 3 % 5 % 5 % 27 % 41 % 
   Årskurs 4 29 14 % 3 % 7 % 7 % 24 % 45 % 
 

Skillnaden är inte så stor när det gäller hur lång tid eleverna i år 3 respektive år 4 skriver mail. 

Det framkommer att det är betydligt fler elever på skola 2 i båda årskurser som skriver mail 

från 30 minuter och uppåt. På skola 1 är den vanligaste tiden som elever skriver mail max 15 

minuter. Andelen elever på skola 1 som inte ägnar någon tid alls åt att skriva mail är mycket 

stor.  

Tabell 9. Andelen elever som skriver och chattar på datorn uppdelat med avseende på skola, 
ålder och tid. 
 

 n 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1        
   Årskurs 3 31 13 % 13 % 10 % 3 % 16 % 45 % 
   Årskurs 4 38 34 % 8 % 11 % 16 % 8 % 24 % 

Skola 2        
   Årskurs 3 38 32 % 13 % 5 % 8 % 16 % 26 % 

   Årskurs 4 28 43 % 7 % 4 % 14 % 18 % 14 % 
 
Analysen visar att det är fler elever i år 4 som skriver och chattar på daton i mer än en timme. 

Det är fler elever i år 3 som inte ägnar någon tid alls till att skriva och chatta på datorn. 

På skola 2 är det en stor andel av eleverna i både år 3 och år 4 som skriver och chattar på 

datorn mer än en timme varje dag. Det framkommer att det är betydligt fler elever på skola 1 

som aldrig skriver och chattar på datorn. 
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Tabell 10. Andelen elever som skriver och chattar på mobilen uppdelat med avseende på 

skola, ålder och tid. 
 

 n 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1        

   Årskurs 3 31 6 % 3 % 6 % 3 % 35 % 45 % 
   Årskurs 4 38 8 % 11 % 3 % 18 % 42 % 18 % 

Skola 2        
   Årskurs 3 37 16 % 8 % 5 % 0 % 22 % 49 % 
   Årskurs 4 29 21 % 7 % 3 % 3 % 17 % 48 % 

 

Det är fler elever i år 4 som skriver och chattar på mobilen i mer än en timme. Analysen visar 

att nästan hälften av eleverna i årskurs 3 aldrig chattar på mobilen.  

Det är fler elever på skola 2 som chattar på mobilen i mer än en timme varje dag. Det är 

betydligt fler elever på skola 1 som skriver och chattar på mobilen mellan 15 och 30 minuter. 

På skola 2 är det nästan hälften som aldrig skriver eller chattar på mobilen 

6.4.1 Sammanfattning av vad eleverna skriver på Internet och mobilen varje dag. 

Resultatet visar att det finns skillnader i skrivvanor bland eleverna i år 3 och år 4. Det 

framkommer att fler elever i år 4 skriver och chattar på datorn mer än en timme varje dag i 

jämförelse med eleverna i år 3. Enligt Brink (2000) är det förmodligen datorerna som är den 

främsta konkurrenten om tiden. Det är fler elever i år 3 som inte alls ägnar någon tid till att 

skriva och chatta på datorn och nästan hälften av eleverna i år 3 skriver aldrig och chattar på 

mobilen. Analysen visar att det vanligaste svaret är att man ägnar ingen tid eller lite tid till att 

skriva. 

Resultaten i skrivvanor bland elever med olika socioekonomisk bakgrund visar att det är 

betydligt fler elever på skola 2, med högt tillägg av elevpengen, skriver och chattar på 

mobilen och datorn i mer än en timme. Det är däremot fler elever på skola, med låg extra 

elevpeng som skriver och chattar på mobilen mellan 15 och 30 minuter. Den individualiserade 

medieanvändningen kan ge uttryck för livsstil och identitet (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). 

Hälften av eleverna i år 3 och år 4 på skola 2 chattar aldrig på mobilen. Det är betydligt fler 

elever på skola 2 i båda årskurser som skriver mail. Enligt Liberg (2006) är det viktigt att 

eleven får ingå i olika kulturella upplevelser t.ex. skriva. 

6.5 Sammanfattning av resultaten 

Resultatet på min frågeställning vad eleverna läser och skriver i år 3 och 4 på sin fritid visar 

tydligt att de flesta eleverna vid de undersökta skolorna läser kapitelböcker i större 

utsträckning än de läser annan litteratur. De läser kapitelböcker både oftare och längre tid vid 

varje lästillfälle. Analysen visar att antingen läser eleverna kapitelböcker mycket dvs. minst 3 

dagar per vecka eller nästan inte alls. I övrigt är det inga större skillnader när det gäller 
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läsning av bilderböcker, faktaböcker, serietidningar, tidningar och sportböcker. När det gäller 

läsning på Internet, mobilen och tv varje dag är det vanligast att läsa textremsan på tv. Den 

vanligaste tiden som eleven läser textremsan på tv är mellan 1-3 timmar. Eleverna chattar mer 

med varandra på Internet än skriver på Facebook, bloggar och mail.  

Resultatet gällande hur lång tid eleverna läser på sin fritid visar att det är fler elever på skola 2 

med ett högt strukturtillägg som läser kapitelböcker, faktaböcker och sportböcker längre tid. 

Det är lika många elever i år 3 och år 4 som läser kapitelböcker i mer än en timme. Det är 

också fler elever på skola 2 som ägnar mycket tid varje dag åt att läsa information på Internet 

och läsa på Facebook.  

Det framkommer tydligt att det även finns skillnader i läs- och skrivvanor bland elever med 

olika socioekonomisk bakgrund. Det är en större andel elever på skola 2 i både år 3 och år 4 

som läser textremsan på tv mer än 5 timmar varje dag. Betydligt fler elever på skola 2 i båda 

årskurser skriver mail från 30 minuter och uppåt. Ett flertal av eleverna på skola 2 skriver och 

chattar på datorn och mobilen mer än en timme varje dag.  

Det är dubbelt så många elever som läser tidningar på skola 1 med ett lågt strukturtillägg. Ett 

fåtal elever i år 3 läser på Internet i mer än 5 timmar varje dag. Den vanligaste tiden som 

eleverna skriver mail är max 15 minuter. Det är också fler elever på skola 1 som skriver och 

chattar på mobilen och söker information på Internet kortare tid. Nästan alla elever på skola 1 

har tillgång till mer än 100 böcker i hemmet. 

Resultatet visar tydliga skillnader när det gäller tiden som eleverna lägger ner på att läsa och 

skriva på Internet och mobilen. Det är fler elever på skola 2 som ägnar längre tid åt att läsa på 

Internet och mobilen, läsa kapitelböcker, faktaböcker, sportböcker och textremsan på tv, Det 

verkar vara mer populärt att läsa tidningar på skola 1. De flesta eleverna på skola 1 läser och 

skriver kortare tid på Internet och mobilen.  

Det framkommer tydliga skillnader i resultatet när det gäller läs- och skrivvanor bland elever i 

år 3 och år 4. Det framkommer att det är fler elever i år 3 som läser faktaböcker ofta och 

längre tid. Flera elever i år 3 läser bilderböcker, sportböcker och hemsidor flera gånger i 

veckan (bilaga 2 tabell 13). I år 4 läser fler elever kapitelböcker ofta och längre tid. Det är ett 

större antal elever i år 4 som läser tidningar flera gånger i veckan. Det är också vanligare att 

läsa Facebook längre tid. En stor andel av eleverna i år 4 läser textremsan på tv i upp till tre 

timmar. Det är fler elever i år 4 som skriver och chattar på mobilen och daton i mer än en 

timme. Nästan hälften av eleverna i år 3 skriver aldrig och chattar på mobilen. 
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7 Diskussion 

I dag förändras våra läs- och skrivvanor i allt snabbare takt. Mitt intresse för vad barn läser 

och skriver på fritiden är anledningen till att den här studien gjordes. I min studie ville jag ta 

reda på vad och hur ofta eleverna i årskurs 3 respektive årskurs 4 läser och skriver på fritiden. 

Jag ville också ta reda på om det finns skillnader i läs- och skrivvanor bland elever med olika 

socioekonomisk bakgrund och även om det finns skillnader i läs- och skrivvanor bland elever 

i år 3 och år 4.  

7.1 Resultaten speglade mot tidigare forskning och teoretisk ansats  

Ett intressant resultat i studien visar att andelen elever som läser kapitelböcker i år 3 

respektive år 4 antingen läser mycket dvs. minst 3 dagar per vecka eller inte alls. Det är en 

större andel av eleverna i år 4 som läser kapitelböcker ofta. Detta resultat överensstämmer 

med Molloy (2007) som visar att det är fler elever i år 4 som läser kapitelböcker från 30 

minuter och uppåt. I år 3 är det fler elever som inte läser kapitelböcker alls. Skillnaderna ökar 

under mellanåren mellan de elever som läser mycket och ofta och mellan de som läser lite och 

sällan (a.a). Läs- och skrivförmågan är viktig för utvecklingen av samhället och ett antal 

aktiviteter är beroende av att människan kan läsa och skriva.  

Enligt PIRLS 2006 får dessutom svenska elever nästan en timmes mindre lästid per vecka i 

skolan än genomsnittet i övriga länder (Skolverket, 2007). Norberg (2003) hävdar att eleven 

behöver läsa 12-20 000 sidor (ca 150 häften och böcker) för att nå upp till en god läsförmåga. 

Den senaste rapporten från PIRLS 2006 visar en nedåtgående trend när det gäller läsning på 

fritiden och läsintresse (Skolverket, 2007). Svenska barn läser färre böcker och mer sällan 

(Skolverket, 2007). Den negativa förändringen av läsintresse och läsmönster bland både barn 

och vuxna kan delvis förklaras med konkurrensen från andra medier än traditionella 

bokmedier (Finndahl, 2009). Datorn med Internet och dataspel etc. är starka konkurrenter till 

böckerna (Hernwall, 2001). Det framkommer i min studie att många elever ägnar sig åt att 

läsa på Internet, mobilen och tv varje dag i upp till 30 minuter. Troligtvis läser en del av 

eleverna dessa nya medier istället för böcker. Den här kunskapen behöver jag som 

speciallärare förmedla till mina lärarkollegor på skolan så att de kan hjälpa eleverna att hitta 

intressanta böcker för att få eleverna att läsa även på fritiden och även bemöta deras nya läs- 

och skrivvanor. Jag tror att fler elever skulle kunna läsa oftare om de hittar böcker som 

intresserar dem eller att de läser via de nya medierna. Här måste lärarna i skolan hjälpa till 

och ta reda på vad eleverna läser på fritiden. Det finns förmodligen inte många skolor som har 

en skolbibliotekarie kvar men då får ansvaret ligga på klassläraren. Det är jätteviktigt att 

eleverna hittar något som de tycker om att läsa annars blir inte läsandet lustfyllt och 

meningsfullt. 

7.1.1 Socioekonomisk bakgrund 

Hemmiljön är också en viktig faktor när det gäller elevernas utveckling av läsning (Frank, 

2009; Jonsson, 2006; Myrberg & Rosén 2006; Skolverket, 2007). Eleverna på skola 1 har 
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betydligt fler böcker i hemmet än eleverna på skola 2. Barn i Sverige får dock allt sämre 

tillgång till böcker i hemmet (Skolverket, 2001). Även Lareau & Weininger (2003) menar att 

en indikator på läsresultaten är antalet böcker i hemmet. Tidigare läsundersökningar t.ex. 

Stockholmsundersökningarna visar att goda läsare oftare har många böcker hemma (Taube & 

Skarlind, 1997). Det verkar därmed finnas ett samband mellan läsförmåga och tillgång på 

böcker i hemmet (a.a). Är den enskilda familjens ekonomi avgörande när det gäller antalet 

böcker i hemmet? Det kan vara svårt för vissa familjer att ha råd att köpa böcker till barnen 

eller att de prioriterar annat. Det kanske inte enbart om en kostnadsfråga, utan också om en 

inställning till böcker och läsning Till en viss del kan det kanske ha med social bakgrund att 

göra. Föräldrar har möjlighet att låna böcker men språket kan ställa till svårigheter. Det kan 

också röra sig om olika läskulturer i olika sociala klasser t.ex. arbetarklass - medelklass osv. 

Varför utnyttjar inte fler barn och vuxna biblioteket? Det vore bra om det gick hem 

information om bibliotekets låneregler och lånetider på olika språk.  

Enligt tidigare forskning finns det en stor skillnad mellan svenska elever och elever med annat 

ursprung än Sverige när det gäller högläsning av böcker före skolstart (Skolverket, 2007). 

Enligt Laureau & Weininger (2003) och PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) är den största 

skillnaden förekomsten av högläsning i de svenska hemmen före skolstart. Handlingar 

relateras till ett socialt sammanhang och det kan i sin tur innebära att när barnet ser 

föräldrarna läsa hemma, så tycker barnet att det är en betydelsefull och viktig handling (Säljö, 

2010). Människans handlingar finns i den sociala praktiken och är kopplade till situationen, 

dvs. är situerade. Situerat lärande kan även ske i hemmets kontext när barnen ser föräldrarna 

läsa tidningen vid frukostbordet eller när samtal sker om böcker vid matbordet (a.a). Barnet 

approprierar därmed kunskaper genom det sociala samspelet (Säljö, 2000). Lusten att läsa kan 

bli större om eleverna får stöttning och uppmuntran hemma. Vad eleven läser och vad som är 

viktigt bestäms också av vilka förväntningar föräldrarna har på eleven (Säljö, 2010).  

7.1.2 Skillnader mellan år 3 och år 4 

Enligt Persson (2000) har Internet inte konkurrerat ut traditionella medier utan det är 

fortfarande vanligt att läsa kapitelböcker, vilket mitt resultat också visar. I min studie 

framkommer det att fler elever i år 4 än i år 3, läser kapitelböcker oftare och längre tid. Mitt 

resultat överensstämmer inte med PIRLS 2006 resultat som visar att elever i år 3 läser mer än 

elever som går i år 4 (Skolverket, 2007). Enligt Steffensen & Weinrich (2000) undersökning 

minskar andelen barn som läser redan i årskurs 3 och årskurs 4 vilket Ewalds (2007) också 

bekräftar. Å ena sidan kan det här förstås som att vissa av eleverna verkar ha ett stort 

läsintresse och läser ofta och mycket. Å andra sidan är det också rimligt att förstå resultatet 

som att det är många elever som har tappat läsintresset och inte läser alls. Varför läser de 

starka läsarna mindre? Det skulle vara en intressant fråga att forska vidare om. Är det så att 

boken som fritidsaktivitet inte har så hög status? Det finns många olika fritidsaktiviteter att 

välja på i dag. Lever vi i ett samhälle där barnen inte tillåts att sitta i lugn och ro och läsa? Ska 

det hela tiden hända saker vilket gör att läsningen kommer i andra hand? Det är ofta full fart 

hela tiden och mycket tider som ska passas. Kan vi i skolan hjälpa dessa elever till att hitta 

något intressant att läsa är mycket vunnet. 
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Det är fler elever i både år 3 och år 4 som läser kapitelböcker och faktaböcker i mer än 1 

timme på skola 2 i jämförelse med skola 1. Resultatet utmanar mig och varför det ser ut på det 

sättet. Jag trodde att eleverna som går på skola 1 med ett lågt strukturtillägg skulle läsa längre 

tid. Är föräldrarna mer medvetna på skola 2 och ser till att barnen läser mer hemma eller kan 

det bero på en lokal läskultur på just den här skolan?  Enligt (Skolverket, 2001) finns det 

tydliga samband mellan läsfärdighet och läsning av skönlitteratur. Det skulle i praktiken 

innebära att eleverna på skola 2 har en bättre läsförmåga, bättre ordförråd och bättre självbild 

än eleverna på skola 1. Stämmer verkligen detta? Det vore intressant att forska vidare och se 

om det finns samband mellan läsförmågan och tiden som eleverna läser, på de här två 

skolorna, utifrån olika socioekonomisk bakgrund. Vid en jämförelse mellan skolorna visar 

analysen att det är lika många elever på skola 1 som på skola 2 som läser minst 3 dagar per 

vecka. Enligt Lpo 94 är den skönlitterära läsningen viktig för elevens identitet, språkförmåga 

och kunskap om omvärlden (Skolverket, 2006). Genom att läsa skönlitteratur erövrar eleverna 

språket som är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära (Liberg, 

2006; Säljö, 2010; Vygotskij, 2001).  

7.1.3 Skillnader utifrån socioekonomisk bakgrund 

I en jämförelse mellan skolorna är det många fler elever på skola 1 med ett lågt strukturtillägg 

som läser tidningar t.ex. Julia, hockeytidning etc. i upp till 30 minuter. Kan det finnas en 

skillnad utifrån socioekonomisk bakgrund till att resultatet ser ut på detta sätt? Eller kan det 

vara så att det är lite fint att läsa tidningar och att man värnar om sin sociala status? Hur ofta 

eleverna läser tidningar beror förmodligen på den sociala kontexten som individen befinner 

sig i hemma. Finns det föräldrar i hemmet som läser tidningar är det troligt att barnen också 

ser en meningsfullhet i att läsa tidningar hemma. Språket erövras som tidigare nämnts i ett 

socialt sammanhang och är ett medel för social samvaro och förståelse. Att läsa tidningar kan 

vara ett sätt att utöka ordförrådet och utveckla läsningen. Barnen kan appropriera sina 

läsvanor när de ser att vuxna läser tidningar i hemmet (Säljö, 2010). 

Det är fler elever på skola 2 med ett högt strukturtillägg som ägnar mycket tid varje dag åt att 

läsa information på Internet, läsa Facebook eller läsa textremsan på tv. Persson (2000) och 

Ungdomsstyrelsen (2006) visar att IKT har fått en ökad betydelse för de unga. Internet, 

datorer och mobiltelefoner utgör ett viktigt inslag i elevernas liv (Hernwall, 2001). Internet 

har inte konkurrerat ut de traditionella medierna men blivit ytterligare en arena för kultur- och 

fritidsintressen (Finndahl, 2009). På skola 2 verkar eleverna ha tillägnat sig de nya medierna i 

mycket större omfattning när det gäller tid. I de nya medierna ingår förutom text olika tecken, 

ljud och bilder (Kress, 2003). Å ena sidan kan det hända att det är mer tillåtet i andra kulturer 

att ägna sig åt dessa medier en längre tid. Å andra sidan kan det bero på att är olika kulturella 

skillnader mellan skolorna. Det är också betydligt fler elever på skola 2 som skriver mail, 

skriver och chattar på datorn och skriver och chattar på mobilen längre tid. Det verkar utifrån 

mina resultat vara mer vanligt med dator- och mobilanvändning på den ena skolan än på den 

andra. Kan det bero på att eleverna på skola 2 har mer tid på fritiden att utöva dessa 

aktiviteter? Det kan vara så att datorn och mobilen är deras redskap för interaktion med sin 

omgivning. Det är viktigt att vi tar tillvara elevernas läs- och skrivvanor i skolan.  
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Ett flertal av eleverna på skola 2 skriver och chattar på datorn och mobilen mer än en timme 

varje dag. Enligt PIRLS 2006 konkurrerar läsning av kortare texter på tv/video och Internet 

om läsutrymmet (Skolverket, 2007).  Finndahl (2009) visar att populärkulturen och de nya 

medierna blir en viktig arena för lärande och socialisation. Språket medierar verkligheten och 

är anpassat till en specifik social praktik (Säljö, 2010). När eleverna skriver på datorn och 

mobilen använder barnet språket och tidigare erfarenheter i sammanhanget för att skriva och 

kommunicera med andra. De ser meningsfullheten när de får ett snabbt svar tillbaka av 

mottagaren. Är det viktigt för barnen att få en direkt feed-back i sitt läsande och skrivande? 

Det kan i så fall vara en av orsakerna till att datorn och mobilen har fått en sådan 

genomslagskraft. En annan anledning kan vara att eleverna i dagens samhälle kräver snabba 

svar och en ständig aktivitet. 

7.1.4 Skrivandet i det sociokulturella perspektivet 

Forskning visar att aktiviteter där skrivande finns med leder till bättre lärande än om man bara 

läser. Skrivandet behöver ingå i meningsfulla sammanhang för att texterna ska fungera som 

redskap för lärande och kommunikation (Liberg, Geijerstam & Folkeryd, 2010, Säljö, 2010) 

Barnen samspelar med hjälp av kulturella redskap i form av fysiska artefakter t.ex. datorn och 

mobiltelefonen (Säljö, 2010). De är verktyg som barnet kan använda sig av i sitt läsande och 

skrivande på fritiden. Det är viktigt att barnen hela tiden har andra redan läs- och 

skrivkunniga med sig på vägen. Dessa medresenärer är viktiga som sociala stödstrukturer 

(Björklund, 2008). Eleverna använder skriftspråket som en medierad handling (Säljö, 2010. 

Med hjälp av de här stödstrukturerna kan de bli aktiva deltagare i och medskapare av den 

skiftspråkliga kultur som vi lever i (Liberg, 2006). Detta är också ett exempel på situerat 

lärande (Säljö, 2010). I min undersökning kan man se att det är ett flertal elever som läser på 

Internet och mobilen en kortare stund varje dag. Tillvaratar lärare i skolan elevernas olika läs- 

och  skrivkompetenser? Annars kan det lätt bli en krock när elevens textbild möter skolans 

(Olin Scheller, 2007).  

Det är dags att tänka i nya banor och se skriften som en viktig del i läsutvecklingen! Det är 

intressant att ta del av forskningen som säger att läsandet och skrivandet går hand i hand. 

Brink (2000) visar att det finns läsare som har hittat fram till läsandet av skönlitteratur genom 

sitt eget skrivande.  

7.2 Metodreflektioner 

I min studie har jag arbetat med kvantitativ metod för att få in ett stort urval på en kort 

tidsperiod (Eggeby, 1999; Eliasson, 2006). Jag fick in lite färre enkäter i min studie än vad jag 

hade förväntat mig. Förhoppningen var att få en svarsfrekvens på uppåt 90 % medan det i 

verkligheten blev en svarsfrekvens på 79 %. Resultatet skulle eventuellt kunna se annorlunda 

ut om jag fått ett större deltagarantal i studien. Det borde kanske ha varit med ett 

svarsalternativ på varje fråga där eleverna hade kunnat kryssa i en ruta med följande 

påstående:  jag vet inte, i frågeformuläret. Att undersökningen är gjord på elever i årskurs 3 

och årskurs 4 kan påverka reliabiliteten. En fråga som kom upp under undersökningen var hur 
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de elever som pratar både svenska och annat språk hemma skulle fylla i enkäten på fråga 2 

(bilaga 3). Jag sa att de skulle göra ett kryss i båda rutorna och lade till en tredje variabel, som 

jag döpte till svenska och ett annat språk. En risk finns att resultaten snedvrids för att eleverna 

inte vill visa mig eller läraren att de läser lite på fritiden. Det behöver inte vara så men man 

bör ta detta i beaktande när det gäller resultaten i den här undersökningen om barns läsvanor. 

Barnen kanske inte vill eller vågar fråga mig om de inte förstår frågan. Jag tror dock att de 

flesta elever har svarat den verkliga tid som de ägnar åt att läsa och skriva på fritiden. Det är 

viktigt att som tidigare nämnts i studien att resultaten inte på något vis är generaliserbara på 

andra elever, än eleverna i just den här studien. 

7.2.1 Tillvägagångssätt 

Om jag hade gjort om studien i dag hade jag informerat alla elever personligen om 

undersökningen för att de skulle bli mer delaktiga och få chansen att ställa frågor direkt till 

mig personligen. Innan undersökningen diskuterade jag frågorna med några elever i årskurs 

tre och det var mycket betydelsefullt eftersom diskussionen ledde till förändring av 

enkätfrågorna. Detta behövde göras eftersom undersökningen skedde i yngre åldrar och för att 

mätinstrumentet skulle bli så trovärdigt och säkert som möjligt. Det var också viktigt för mig 

att barnen förstod frågorna i undersökningen för att svaren skulle bli så tillförlitliga som 

möjligt. Utan denna diskussion kunde flera barn i undersökningen ha missförstått frågorna 

vilket i sin tur kunde leda till problem med tolkning av resultaten. Två pilotundersökningar 

genomfördes, en i årskurs tre och en i årskurs fyra och de var också viktiga att göra eftersom 

det kom fram ytterligare synpunkter från eleverna som jag tog till mig (Eliasson, 2006). 

Ändringar gjordes i enkäten efter båda pilotundersökningarna. Det etiska kravet framgick 

tydligt när enkäterna delades ut och eleverna frågade om de skulle skriva namn. Då blev det 

naturligt att återigen repetera att det är frivilligt att vara med, att du kan avbryta deltagandet 

när som helst och att eleven är anonym i undersökningen. Jag var med när alla elever 

genomförde studien och det var mycket viktigt eftersom alla elever därmed fick samma 

information innan undersökningen genomfördes. Eleverna hade även en del frågor som jag 

besvarade vid genomförandet av studien. Vid enkätstudier av barn vill jag rekommendera att 

vara med när studien genomförs. 

Statistikprogrammet MYSTAT användes för att bearbeta data. När jag bearbetade svaren i My 

Stat insåg jag att fråga 5, 6 och 7 kanske borde ha haft ett ytterligare svarsalternativ. Jag 

skulle ha behövt ett svarsalternativ som lyder ungefär så här. Om du inte läser varje dag, hur 

mycket läser/skriver du vid varje läs/skrivtillfälle? Dessa svar angående hur lång tid eleverna 

läser respektive skriver varje dag kan eventuellt anses ha lite mindre tillförlitlighet eftersom 

en del elever frågade mig under undersökningens gång, hur de skulle svara om de inte läser 

respektive skriver varje dag. Det här kan betyda att resultatet blir mindre tillförlitligt när det 

gäller vad eleverna läser varje dag. Du som läsare får ha i beaktande att eleverna kanske inte 

läser och skriver det tidsintervall som de svarat på varje dag utan de kanske anger den tid som 

de läser/skriver vid varje läs- eller skrivtillfälle. Jag blev förvånad över att bortfallet blev 

ganska stort på skola 2. Det var en hel del elever som hade glömt eller inte ville lämna tillbaka 

missivbrevet till skolan. En svaghet i undersökningen var att jag borde ha haft missivbrev på 
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olika språk till de elever vars föräldrar inte kan det svenska språket. Jag vet inte om bortfallet 

hade blivit mindre men då hade undersökningen haft en bättre validitet. Bortfallet kan ha 

påverkat mina resultat på skola 2. För att få en fördjupning på studien skulle en kombination 

av kvantitativ metod och kvalitativ metod varit att föredra. När du intervjuar en person har du 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket innebär att du kan få en annan förståelse för vad som 

ligger bakom resultatet.  

7.3 Slutsatser 

Den här studien visar vad elever i år 3 och år 4 läser och skriver på sin fritid på två skolor där 

elevernas socioekonomiska bakgrund är olika. Det framkommer tydligt att eleverna i år 3 

respektive år 4, antingen läser ofta dvs. minst 3 dagar per vecka eller inte alls. Majoriteten av 

eleverna läser kapitelböcker minst tre dagar per vecka i både år 3 och år 4.  

Min studie visar att det är vanligare att läsa faktaböcker i år 3 än i år 4 och de läser längre tid. 

Det är också fler elever i år 3 som läser hemsidor. Det framkommer att eleverna i år 4 läser 

längre tid på Facebook, skriver och chattar mer på mobilen och datorn samt läser textremsan 

på tv längre tid. Eleverna i år 4 läser kapitelböcker både oftare och längre tid. Tidningar är 

populärt att läsa och det gör eleverna i år 4 flera gånger i veckan. Det är också vanligare att 

läsa Facebook längre tid i år 4. 

Jämförelsen mellan skola 1, med lågt strukturtillägg, och skola 2, med högt strukturtillägg, 

visar att det är fler elever i både år 3 och år 4 på skola 2 som läser kapitelböcker och 

faktaböcker i mer än 1 timme. Det framkommer ett mönster som visar att fler elever på skola 

2 ägnar mer än 5 timmar varje dag åt att läsa på Internet, läsa Facebook eller läsa textremsan 

på tv. Ett flertal av eleverna på skola 2 skriver och chattar på datorn och mobilen mer än en 

timme varje dag. Det är få elever som läser bloggar. De flesta eleverna på skola 1 läser och 

skriver kortare tid på Internet och mobilen. I en jämförelse mellan skolorna är det många fler 

elever på skola 1 som läser tidningar t.ex. Julia, hockeytidning etc. i upp till 30 minuter. 

7.3.1 Speciallärarens uppdrag 

Tidigare forskning belyser tänkbara samband mellan barns läs- och skrivvanor på fritiden och 

dess prestationer i skolan. Det är därför viktigt att ta reda vad eleverna läser och skriver på 

fritiden. Kan vi genom min studie ta del av vad eleverna läser och skriver på fritiden och 

därmed bättre bemöta deras läs- och skrivintressen kommer vi förmodligen att få elever, som 

är mer intresserade av att ta del av läsningen även i skolan. Det kan i sin tur leda till att 

eleverna får ett större ordförråd och bättre läsförståelse. Detta är viktiga kunskaper som 

eleverna behöver för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Specialläraren ska kunna bemöta 

behoven hos alla barn och elever i skolan, samarbeta med klasslärare och vid behov samverka 

med andra yrkesgrupper. Specialläraren ska också tillgodose att alla barn har tillgång till sina 

rättigheter enligt barnkonventionen i skolan oavsett ras, kön etc. (Hammarberg, 2006).  
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Specialläraren behöver också ta del av vad eleverna har för läs- och skrivintressen så att det 

inte blir en kollision mellan elevernas textvärld och skolans textvärld (Olin-Scheller, 2007). 

Enligt nya läroplanen Lgr 11 ska undervisningen främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Skolan ska också sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet, vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor t.ex. 

Internet, mobiler etc. (Skolverket, 2011).  

Specialläraren kan genom sin fördjupade kunskap vara en föregångare och låta eleverna läsa 

och skriva med hjälp av olika redskap (Säljö, 2010). Jag tror att eleverna kan bli stärkta av att 

specialläraren bemöter deras läs- och skrivintressen. Eleven känner delaktighet och blir 

förhoppningsvis bättre motiverade och stimulerade i lärandet (Fast, 2007; Liberg, 2006). Det i 

sin tur kan leda till att självkänslan och självbilden blir stärkt hos eleven (a.a). Eleverna ser 

sina möjligheter att lyckas! 

7.4 Slutord 

I vår kultur är skriften en central och viktig medierande resurs som har inflytande i vårt 

samhälle (Säljö, 2010). Skriften finns överallt i samhället och är en kunskap som eleverna 

behöver för att kunna delta i skola och samhällsliv (a.a). Läsandet och skrivandet drivs framåt 

av kommunikativa behov (Liberg, 2006; Säljö, 2000). Informationsteknologin i dag bygger på 

skriften som ett medierande redskap Säljö, 2010). Text är inte längre enbart ord utan bilderna 

är så informativa så att åtföljande texter ofta kan kortas ner (Kress, 2003). Läsandet i 

vardagen kräver inte längre en lika avancerad förmåga att bygga upp förståelsen av en skriven 

text (Hernwall, 2001). Nya läsarter utvecklas och eleverna läser fler kortare texter än längre 

(Finndahl, 2009). Min studie väcker nya frågor när det gäller: Vilken textkompetens kommer 

att vara viktig i framtiden? Vilka skriftspråkliga kompetenser behöver eleverna? Vilka 

kompetenser inom IKT behöver eleverna för att bemöta krav och förväntningar i skola och 

samhälle? 
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Vad läser du på fritiden? 
 
 

 

  
 

  
   

 

 
Den här enkäten ställer frågor om dig och dina läsvanor på fritiden. Jag vill ta 

reda på vad du läser på fritiden och hur ofta du läser på fritiden. Jag vill också ta 
reda på vad du läser och skriver på Internet. Du är helt anonym och det innebär 

att ingen kommer att få reda på att det är du som har svarat på enkäten. Det är 
helt frivilligt att vara med i undersökningen och du kan när som helst sluta att 

svara på enkätfrågorna. Om du har några frågor kan du bara räcka upp handen så 
kommer jag och besvarar dem. Ditt svar är viktigt för mig i min undersökning. 
Varje svar som jag får in gör att tillförlitligheten blir större.  

 
Jag som har gjort frågorna heter Anne Ellström och läser på 

speciallärarprogrammet, på Karlstads universitet.  
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Instruktioner 
 
I det här häftet finns frågor om dig själv och dina åsikter. För varje fråga ska du välja det svar 

som passar bäst in på dig.  
 

1. Är du flicka eller pojke? 
 

Flicka  

Pojke  

 

2. Vilket språk pratar du hemma?  
 

Svenska  

Annat språk  

 
3. Vilken årskurs går du i? 

 

Årskurs 3  

Årskurs 4  

 
När du läser kapitelböcker kan det vara bilder i boken t.ex. Gyllene Knorren och Kasper  

fintar. När du läser bilderböcker är det bilder på varje sida och lite text.. 
 
 

4. Hur ofta läser du på fritiden? 
  Kryssa i en ruta för varje rad. 

 
 
 

Nästan varje 
dag 

Ungefär tre 
till fyra dagar 

per vecka 

Ungefär en 
eller två dagar 

per vecka 

Några gånger 
varje månad 

En gång i 
månaden 

Nästan aldrig 

Jag läser 
kapitelböcker 

      

Jag läser 
bilderböcker 

      

Jag läser 
faktaböcker 

      

Jag läser 
serietidningar  

      

Jag läser 
tidningar 
(Julia, 
Hockeytidning
etc) 

      

Jag läser 
sportböcker 
(hockey, häst,  
etc) 
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5. Hur lång tid läser du vid varje tillfälle?  

                             Kryssa i en ruta för varje rad. 

 
 
 

1 
timme 
eller 
mer 

Från 45 
minuter upp 
till 1 timme 

Från 30 
minuter upp 

till 45 minuter 

Från 15 
minuter upp 

till 30 minuter 

Upp till 15 
minuter 

Ingen tid 

Jag läser kapitelböcker       

Jag läser bilderböcker       

Jag läser faktaböcker       

Jag läser serietidningar        

Jag läser tidningar 
(Julia, 
Hockeytidningetc) 

      

Jag läser sportböcker 
(hockey, häst,  etc) 

      

  

6. Vad läser du på Internet, mobilen och tv varje dag?  

   Kryssa i en ruta för varje rad 
 
 

5 timmar eller 
mer 

Från 3 timmar 
upp till 5 
timmar 

Från 1 timme 
upp till 3 
timmar 

Från 30 
minuter upp 
till en timme 

Upp till 30 
minuter 

Ingen tid 

Jag läser 
information på 
Internet 

      

Jag läser MSN       

Jag läser 
Facebook 

      

Jag läser 
bloggar 

      

Jag läser 
hemsidor 

      

Jag läser 
instruktioner 
när jag spelar 
data- eller tv-
spel 

      

Jag läser 
textremsan på 
tv när jag ser 
en film 
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7. Vad skriver du på Internet och i mobilen varje dag? 

   Kryssa i en ruta för varje rad 

 
 
 

1 timme eller 
mer 

Från 45 
minuter till en 

timme 

Från 30 
minuter upp 

till 45 minuter 

Från 15 
minuter upp 

till 30 minuter 

Upp till 15 
minuter 

Ingen tid 

Jag skriver på 
MSN 

      

Jag skriver på 
Facebook 

      

Jag skriver 
bloggar 

      

Jag skriver 
mail 

      

Jag skriver och 
chattar på 
datorn 

      

Jag skriver och 
chattar på 
mobilen 

      

 

 

 

8. Varför läser du? 

  Kryssa i en ruta för varje rad. 

 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer delvis 

inte 
Instämmer inte 

alls 

Jag läser för att det 
är roligt 

    

Jag läser för lära 
mig något nytt 

    

Jag läser för att det 
är spännande 

    

Jag läser för att 
koppla av 
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9. Hur många böcker (både barn- och vuxenböcker) finns det ungefär i ditt 

hem? 

  Kryssa bara i en ruta 

 

Inga eller väldigt få böcker (0-25 böcker)  

Så många som ryms i en hel bokhylla (26-100 
böcker) 

 

Så många som ryms i två bokhyllor (101-200 böcker)  

Så många som ryms i tre eller fler bokhyllor (fler än 

200) 
 

 
 

10. På vilket språk är de flesta böckerna hemma hos dig? 
  Kryssa bara i en ruta 

 

Svenska  

Annat språk  

Lika många på svenska och på ett annat 
språk 

 

 
 

11. Vilket språk läser du på hemma? 

  Kryssa bara i en ruta 

 

Svenska  

Annat språk  

Lika mycket på svenska och på ett annat 
språk 

 

 

12. Är du född i Sverige? 

 

Ja  

Nej  

 

 

13. Är dina föräldrar födda i Sverige? 

 

Ja 
 

Nej  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Tabell 1. Andelen elever som läser kapitelböcker uppdelat med avseende på skola och ålder. 

 

 
Nästan 

varje dag 

3-4 

dgr/vecka 

1-2 

dgr/vecka 

Några 

ggr/månad 

1 

gg/månad 

Nästan 

aldrig 

Skola 1       
   Årskurs 3  28 % 16 % 25 % 6 % 3 % 22 % 

   Årskurs 4 34 % 26 % 11 % 24 % 3 % 3 % 
Skola 2       

   Årskurs 3 29 % 24 % 21 % 5 % 5 % 16 % 
   Årskurs 4 41 % 13 % 7 % 21 % 7 % 10 % 

 

 
Tabell 2. Andelen elever som läser faktaböcker uppdelat med avseende på skola och ålder. 

 

 
Nästan 

varje dag 

3-4 

dgr/vecka 

1-2 

dgr/vecka 

Några 

ggr/månad 

1 

gg/månad 

Nästan 

aldrig 

Skola 1        
   Årskurs 3 25 % 0 % 6 % 13 % 16 % 41 % 

   Årskurs 4 3 % 3 % 11 % 32 % 13 % 39 % 
Skola 2       
   Årskurs 3 22 % 3 % 11 % 30 % 8 % 27 % 

   Årskurs 4 21 % 14 % 7 % 0 % 17 % 41 % 
 

 
Tabell 3. Andelen elever som läser serietidningar uppdelat med avseende på skola och ålder. 
 

 
Nästan 

varje dag 

3-4 

dgr/vecka 

1-2 

dgr/vecka 

Några 

ggr/månad 

1 

gg/månad 

Nästan 

aldrig 

Skola 1       
   Årskurs 3 13 % 6 % 16 % 10 % 6 % 48 % 
   Årskurs 4 16 % 13 % 13 % 16 % 3 % 39 % 

Skola 2       
   Årskurs 3 21 % 8 % 13 % 24 % 5 % 29 % 

   Årskurs 4 18 % 4 % 14 % 4 % 11 % 50 % 
 
 

Tabell 4. Andelen elever som läser kapitelböcker uppdelat med avseende på skola, ålder och 
tid. 

 

 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1       

   Årskurs 3 13 % 9 % 9 % 22 % 28 % 19 % 

   Årskurs 4 18 % 26 % 29 % 13 % 11 % 3 % 
Skola 2       

   Årskurs 3 24 % 21 % 11 % 24 % 11 % 11 % 

   Årskurs 4 25 % 4 % 11 % 21 % 32 % 7 % 
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Tabell 5. Andelen elever som läser faktaböcker uppdelat med avseende på skola, ålder och 

tid. 
 

 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1       

   Årskurs 3 6 % 0 % 0 % 6 % 38 % 50 % 
   Årskurs 4 0 % 3 % 5 % 26 % 29 % 37 % 

Skola 2       
   Årskurs 3 14 % 17 % 8 % 6 % 33 % 22 % 
   Årskurs 4 11 % 7 % 4 % 11 % 29 % 39 % 

 
 

Tabell 6. Andelen elever som läser serietidningar uppdelat med avseende på skola, ålder och 
tid. 
 

 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1       
   Årskurs 3 13 % 3 % 6 % 13 % 26 % 39 % 
   Årskurs 4 3 % 11 % 8 % 21 % 34 % 24 % 

Skola 2       
   Årskurs 3 16 % 5 % 3 % 13 % 29 % 34 % 

   Årskurs 4 11 % 0 % 14 % 14 % 18 % 43 % 
 
 

Tabell 7. Andelen elever som läser information på Internet uppdelat med avseende på skola, 
ålder och tid. 

 

 
Mer än 5 

timmar 
3-5 timmar 1-3 timmar 30-60 min 

Max 30 

min 
Ingen tid 

Skola 1       
Årskurs 3 3 % 0 % 6 % 6 % 35 % 48 % 

Årskurs 4 0 % 0 % 8 % 8 % 42 % 42 % 
Skola 2       

Årskurs 3 8 % 3 % 11 % 11 % 17 % 50 % 

Årskurs 4 10 % 0 % 7 % 14 % 24 % 45 % 
 

 
Tabell 8. Andelen elever som läser Facebook uppdelat med avseende på skola, ålder och tid. 
 

 
Mer än 5 

timmar 
3-5 timmar 1-3 timmar 30-60 min 

Max 30 

min 
Ingen tid 

Skola 1       
   Årskurs 3 0 % 0 % 3 % 10 % 19 % 68 % 
   Årskurs 4 3 % 0 % 8 % 11 % 16 % 63 % 

Skola 2       
   Årskurs 3 8 % 0 % 3 % 0 % 16 % 73 % 

   Årskurs 4 17 % 3 % 10 % 21 % 14 % 34 % 
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Tabell 9. Andelen elever som läser textremsan på tv uppdelat med avseende på skola, ålder 

och tid. 
 

 
Mer än 5 

timmar 
3-5 timmar 1-3 timmar 30-60 min 

Max 30 

min 
Ingen tid 

Skola 1       

   Årskurs 3 3 % 0 % 28 % 19 % 25 % 25 % 
   Årskurs 4 5 % 11 % 58 % 13 % 5 % 8 % 

Skola 2       
   Årskurs 3 8 % 8 % 32 % 11 % 19 % 22 % 
   Årskurs 4 10 % 3 % 28 % 17 % 24 % 17 % 

 
 

Tabell 10. Andelen elever som skriver mail uppdelat med avseende på skola, ålder och tid. 
 

 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1       

   Årskurs 3 0 % 3 % 0 % 10 % 23 % 63 % 
   Årskurs 4 3 % 0 % 0 % 8 % 39 % 50 % 
Skola 2       

   Årskurs 3 19 % 3 % 5 % 5 % 27 % 41 % 
   Årskurs 4 14 % 3 % 7 % 7 % 24 % 45 % 

 
 
Tabell 11. Andelen elever som skriver och chattar på datorn uppdelat med avseende på skola, 

ålder och tid. 
  

 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1       

   Årskurs 3 13 % 13 % 10 % 3 % 16 % 45 % 
   Årskurs 4 34 % 8 % 11 % 16 % 8 % 24 % 

Skola 2       
   Årskurs 3 32 % 13 % 5 % 8 % 16 % 26 % 
   Årskurs 4 43 % 7 % 4 % 14 % 18 % 14 % 

 
 

Tabell 12. Andelen elever som skriver och chattar på mobilen uppdelat med avseende på 
skola, ålder och tid. 
 

 
Mer än 1 

timme 
45-60 min 30-45 min 15-30 min 

Max 15 

min 
Ingen tid 

Skola 1       
   Årskurs 3 6 % 3 % 6 % 3 % 35 % 45 % 
   Årskurs 4 8 % 11 % 3 % 18 % 42 % 18 % 

Skola 2       
   Årskurs 3 16 % 8 % 5 % 0 % 22 % 49 % 

   Årskurs 4 21 % 7 % 3 % 3 % 17 % 48 % 
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Tabell 13. Antalet elever som läser böcker uppdelat med avseende på skola och ålder. 

 

 

Skola Årskurs 

Nästan 

varje 

dag  

3-4 

dgr/ 

vecka 

1-2 

dgr/ 

vecka 

Några 

ggr/ 

månad 

1 gg/ 

månad 

Nästan 

aldrig 

Jag läser 

kapitelböcker 

1 
3 9 5 8 2 1 7 

4 13 10 4 9 1 1 

2 
3 11 9 8 2 2 6 

4 12 4 2 6 2 3 

Jag läser 

bilderböcker 

1 
3 10 1 2 3 0 16 
4 2 2 3 7 2 22 

2 
3 4 5 5 12 1 10 
4 4 2 2 2 3 16 

Jag läser 

faktaböcker 

1 
3 8 0 2 4 5 13 
4 1 1 4 12 5 15 

2 
3 8 1 4 11 3 10 

4 6 4 2 0 5 12 

Jag läser 

serietidningar 

1 
3 4 2 5 3 2 15 

4 6 5 5 6 1 15 

2 
3 8 3 5 9 2 11 
4 5 1 4 1 3 14 

Jag läser 

tidningar 

1 
3 7 3 2 2 4 13 
4 11 4 4 8 4 7 

2 
3 4 2 1 4 2 23 
4 4 1 2 1 2 19 

Jag läser 

sportböcker 

1 
3 5 0 3 3 0 20 

4 3 1 2 12 2 18 

2 
3 6 6 2 3 4 15 

4 5 2 1 3 8 10 
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Tabell 14. Antalet elever som läser böcker varje dag uppdelat med avseende på skola, ålder 

och tid. 
 

 

Skola Årskurs 

Mer än 

1 

timme 

45-60 

min 

30-45 

min 

15-30 

min 

Max 

15 min 

Ingen 

tid 

Jag läser 

kapitelböcker 

1 
3 4 3 3 7 9 6 
4 7 10 11 5 4 1 

2 
3 9 8 4 9 4 4 
4 7 1 3 6 9 2 

Jag läser 

bilderböcker 

1 
3 1 1 0 2 9 19 

4 1 0 1 3 13 20 

2 
3 4 3 2 5 14 9 

4 4 0 1 2 7 14 

Jag läser 

faktaböcker 

1 
3 2 0 0 2 12 16 
4 0 1 2 10 11 14 

2 
3 5 6 3 2 12 8 
4 3 2 1 3 8 11 

Jag läser 

serietidningar 

1 
3 4 1 2 4 8 12 
4 1 4 3 8 13 9 

2 
3 6 2 1 5 11 13 

4 3 0 4 4 5 12 

Jag läser 

tidningar 

1 
3 4 2 0 5 6 15 

4 3 4 3 10 6 12 

2 
3 2 3 1 3 5 23 
4 4 1 0 3 5 15 

Jag läser 

sportböcker 

1 
3 2 1 2 1 9 17 
4 1 3 2 7 6 19 

2 
3 5 7 3 3 4 15 
4 1 1 3 2 10 11 
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Tabell 15. Antalet elever som läser på Internet, mobilen och tv varje dag uppdelat med 

avseende på skola, ålder och tid. 
 

 

Skola Årskurs 

Mer än 

5 

timma

r 

3-5 

timma

r 

1-3 

timmar 

30-60 

min 

Max 30 

min 

Ingen 

tid 

Jag läser 

information 

på internet 

1 
3 1 0 2 2 11 15 

4 0 0 3 3 16 16 

2 
3 3 1 4 4 6 18 
4 3 0 2 4 7 13 

Jag läser 

MSN 

1 
3 0 1 1 5 5 20 
4 1 0 3 5 9 20 

2 
3 2 1 4 9 5 15 
4 5 0 2 5 4 13 

Jag läser 

facebook 

1 
3 0 0 1 3 6 21 

4 1 0 3 4 6 24 

2 
3 3 0 1 0 6 27 

4 5 1 3 6 4 10 

Jag läser 

bloggar 

1 
3 0 0 1 1 5 23 
4 0 1 0 0 8 29 

2 
3 1 0 3 2 4 26 
4 3 0 1 4 2 19 

Jag läser 

hemsidor 

1 
3 0 0 3 1 6 20 
4 0 0 3 8 15 12 

2 
3 4 4 6 2 10 11 

4 3 0 1 6 4 14 

Jag läser 

instruktioner 

1 
3 1 1 2 0 14 12 

4 1 0 1 5 21 10 

2 
3 3 4 1 4 10 15 
4 3 0 6 3 10 7 

Jag läser 

textremsan på 

tv 

1 
3 1 0 9 6 8 8 
4 2 4 22 5 2 3 

2 
3 3 3 12 4 7 8 
4 3 1 8 5 7 5 

 



  Bilaga 3 

      

Tabell 16. Antalet elever som skriver på Internet, mobilen varje dag uppdelat med avseende 

på skola, ålder och tid. 
 

 

Skola Årskurs 

Mer än 

1 

timme 

45-60 

min 

30-45 

min 

15-30 

min 

Max 15 

min 

Ingen 

tid 

Jag skriver på 

MSN 

1 
3 3 1 2 3 4 18 
4 6 0 1 5 5 21 

2 
3 7 4 5 3 4 15 
4 8 0 3 4 4 10 

Jag skriver 

facebook 

1 
3 2 1 2 1 6 19 

4 4 1 2 3 3 25 

2 
3 3 0 3 1 3 27 

4 9 0 2 3 3 12 

Jag skriver 

bloggar 

1 
3 1 0 1 1 4 23 
4 0 0 2 1 3 32 

2 
3 4 2 0 1 2 27 
4 3 1 0 1 3 20 

Jag skriver 

mail 

1 
3 0 1 0 3 7 19 
4 1 0 0 3 15 19 

2 
3 7 1 2 2 10 15 

4 4 1 2 2 7 13 

Jag skriver 

och chattar på 

datorn 

1 
3 4 4 3 1 5 14 

4 13 3 4 6 3 9 

2 
3 12 5 2 3 6 10 
4 12 2 1 4 5 4 

Jag skriver 

och chattar på 

mobilen 

1 
3 2 1 2 1 11 14 
4 3 4 1 7 16 7 

2 
3 6 3 2 0 8 18 
4 6 2 1 1 5 14 
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Tabell 17. Eleverna läser på grund av olika anledningar. Svaren redovisas i antal på de fyra 

olika alternativen uppdelat med avseende på skola och ålder. 
  

 
Skola Årskurs 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

delvis inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag läser för 

att det är 

roligt 

1 
3 18 4 2 8 

4 17 19 1 1 

2 
3 25 8 0 3 

4 10 14 2 2 

Jag läser för 

att lära mig 

något nytt 

1 
3 9 12 2 9 
4 9 14 10 5 

2 
3 18 11 5 2 
4 15 5 6 2 

Jag läser för 

att det är 

spännande 

1 
3 15 6 6 5 
4 23 13 2 0 

2 
3 17 14 2 4 

4 17 7 1 3 

Jag läser för 

att koppla av 

1 
3 7 11 3 11 

4 13 15 6 4 

2 
3 11 12 7 4 
4 10 4 4 10 
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Tabell 18. Böcker i hemmet redovisas i antal på de fyra olika alternativen uppdelat med 

avseende på skola och ålder. 
 

 0-25 26-100 101-200 >200 

Skola 1     
   Årskurs 3 1 7 10 14 

   Årskurs 4 1 4 20 13 
Skola 2     

   Årskurs 3 5 15 5 12 
   Årskurs 4 8 9 4 7 
 

 
Tabell 19. Språk som de flesta böckerna är på hemma. Svaren redovisas i antal uppdelat med 

avseende på skola och ålder. 
  

 Svenska Annat språk 

Svenska och 

ett annat 

språk 

Skola 1    
   Årskurs 3 24 5 3 
   Årskurs 4 36 0 2 

Skola 2    
   Årskurs 3 22 4 11 

   Årskurs 4 18 2 8 
 
 

Tabell 20. Språk som du läser på hemma. Svaren redovisas i antal uppdelat med avseende på 
skola och ålder. 

 

 Svenska Annat språk 

Svenska och 

ett annat 

språk 

Skola 1    

   Årskurs 3 25 5 2 
   Årskurs 4 37 0 1 
Skola 2    

   Årskurs 3 24 3 10 
   Årskurs 4 20 3 5 

 
 
Tabell 21. Eleven är född i Sverige. Svaren redovisas i antal uppdelat med avseende på skola 

och ålder. 
 

 Ja Nej 

Skola 1   
   Årskurs 3 26 6 

   Årskurs 4 38 0 
Skola 2   

   Årskurs 3 32 5 
   Årskurs 4 16 13 
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Tabell 22. Antal föräldrar som är födda i Sverige uppdelat med avseende på skola och ålder. 

 

 Ja Nej 
En är född 

i Sverige 

Skola 1    
   Årskurs 3 28 3 1 

   Årskurs 4 32 0 6 
Skola 2    

   Årskurs 3 18 15 4 
   Årskurs 4 10 14 5 
 

 


