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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate if there are any connections between students’ 

reading habits and experiences of books in their childhood. The occurrence of books in the 

students’ homes, how much their parents read aloud to them and the parents’ education will 

be looked into. The investigation consists of 35 students, boys and girls, at an upper 

secondary school in Värmland. The result shows that the occurrence of books at home, how 

much the parents read themselves or what education the parents have do not have any impact 

on how much the students read. But every student who reads books today, have been read 

aloud to as a child. To conclude, there are some advices on how to motivate older students to 

read. 
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Sammandrag 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns samband mellan elevers läsvanor och 

deras erfarenheter av böcker i barndomen. Faktorer som undersöks är förekomsten av böcker i 

hemmet, om ungdomarna har fått högläsning av någon vuxen när de var barn, samt om det 

finns vuxna med akademisk utbildning i ungdomarnas familj. Undersökningen omfattar 35 

ungdomar. Samtliga ungdomar, flickor och pojkar, studerar på en gymnasieskola på en 

mindre bruksort i Värmland och de läser praktiska eller teoretiska program i åk 1 – 3 på 

gymnasiet. Resultatet visar att förekomsten av böcker i hemmet och föräldrarnas egen läsning 

eller utbildning inte har någon betydelse för dessa elevers läslust, faktum är det finns störst 

andel akademiker bland eleverna som inte tycker om att läsa. Däremot kan man konstatera att 

samtliga elever som idag läser böcker har fått högläsning när de var barn, nära hälften har 

svarat mycket ofta. Avslutningsvis ges tips och råd om hur man i skolan kan motivera äldre 

barn och ungdomar till att läsa. 

 

Nyckelord: Barns läsning, läsning, läs- och skrivkunnighet. 
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1 Inledning 

Barn behöver böcker! Så lyder rubriken på en artikel publicerad i Aftonbladet 080402. Arti-

keln hänvisar till undersökningar av Bo Sundblad, läsforskare och pedagog vid Lärarhögsko-

lan i Stockholm. Han menar att alla barn behöver läsa böcker eftersom det hjälper dem att 

klara av skolan och fungera i samhället, och ett bra sätt att introducera barn till böckernas 

värld enligt Sundblad är högläsning. 

 

Att läsa böcker är utan tvekan ett ypperligt sätt att skaffa sig allmänbildning och utöka sitt 

ordförråd. Dessutom bidrar läsning till en ökad förmåga att tolka och förstå olika texttyper 

samt förmåga att formulera sig skriftligt. Inställningen till böcker är dock mycket varierande, 

vissa människor bokstavligt talat slukar böcker medan andra helst skulle arrangera ett bokbål 

och mellan dessa ytterligheter finns alla grader av läslust, eller avsaknad av den. Jag har under 

mina VFU-perioder träffat ett antal gymnasieelever som säger att de aldrig läser böcker. Vissa 

tycker det är tråkigt, andra säger att de inte orkar koncentrera sig eller att det är svårt. 

 

För en gymnasieelev är det av yttersta vikt att förstå olika typer av texter då en stor del av 

skolarbetet består av att läsa böcker, stenciler eller att söka skriftlig information på nätet. Ty-

värr har många elever mycket svårt att ta till sig denna information, och det är ofta dessa ele-

ver som även är avogt inställda gentemot böcker rent generellt. Men vad beror egentligen 

denna ovilja att läsa på och hur börjar den? Och vad kan skolan göra för att hjälpa dessa ele-

ver? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns samband mellan ungdomars läsvanor 

och deras erfarenheter av böcker i barndomen. Faktorer som skall undersökas är förekomsten 

av böcker i hemmet, om ungdomarna har fått högläsning av någon vuxen när de var barn, 

samt om det finns vuxna med akademisk utbildning i ungdomarnas familj och eventuella 

samband mellan dessa faktorer. 
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2 Bakgrund 

2.1 Om språk och läsning 
Skriften och talspråket är mycket olika varandra, och skriften är komplicerad på ett annat sätt 

än talet. Det går fortare att säga ett ord än att skriva det, och talspråket kan förstärkas med 

satsmelodi, kroppsspråk och tonfall. Ingvar Lundberg (1984 s. 18) nämner som exempel om 

man skulle hitta en lapp där det står ”Vill du ge hit den där genast?” så skulle vi bli helt kon-

funderade. I ett samtal skulle vi däremot ganska omgående med hjälp av kroppsspråk och om-

givning förstå vad som skulle ges till vem. Lundberg menar vidare att även påhittade ord, 

nonsensord kan förstås i ett samtal. Lundberg (a.a. s. 21) skriver att medan talet kan variera 

från person till person med artikulationen så måste skriften vara konsekvent. Ord måste skri-

vas på samma sätt oavsett vilka andra ord som finns i närheten. Skriftspråket ställer med 

andra ord större krav på utförlighet och korrekthet än talspråket, och därmed även på läsaren.  

 

Läsning är en färdighet, menar Lundberg (1984 s. 69) och hävdar att precis som med alla 

andra färdigheter som tennis och bilkörning behövs det träning. ”Gemensamt för alla sådana 

färdigheter är att de har automatiserats genom mycket omfattande träning, ofta stora doser av 

överinlärning” (a.st). Lundberg förklarar automatiserade processer som ”sådant som kan ske 

utan viljemässig och medveten kontroll och styrning”, och skriver vidare att meningen med 

automatiseringen är att läsaren inte behöver lägga kraft på att avkoda texten utan istället kan 

koncentrera sig på att förstå innehållet (a.st.).  

 

2.2 Barnets första läsinlärning 
Människan har haft ett talspråk betydligt längre än ett skriftspråk, och barn lär sig att tala ge-

nom att lyssna på människor i sin omgivning. Karin Taube (2007 s. 49) menar att talet utveck-

las naturligt genom att det lilla barnet ständigt omges av talande människor och det behövs 

ingen egentlig undervisning. Skriftspråk är däremot ett relativt nytt påfund i mänsklighetens 

historia och Taube hävdar att ”i motsats till förmåga att tala utvecklas inte läs- och skrivkun-

nighet spontant. Det behövs vägledning eller undervisning.” 
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Ragnhild Söderberg (1988 s. 110) å andra sidan hävdar att barn informellt kan lära sig läsa 

och skriva nästan lika tidigt som de lär sig tala, de lär sig läsa och skriva i en läsande och 

skrivande miljö. Det sker naturligt i ”samspel med en läsande och skrivande omgivning, och 

genom eget prövande, problemlösande och övande”. Söderberg hänvisar till en undersökning 

gjord av Margaret Clarke i Skottland. Studien omfattade 32 barn som var läskunniga redan 

vid skolstarten vid fem års ålder. 25 av dessa 32 barn hade lärt sig läsa själva, föräldrarna 

hade inte försökt lära dem. Värt att notera är att över 2/3 av föräldrarna till barnen i undersök-

ningen var icke-akademiker, flera av dem var arbetare utan formell skolning eller arbetslösa 

(a.a. s. 112f). 

 

Av intervjuer och observationer framgick att det utmärkande för de här barnens familjer tycks ha 

varit en glädje hos föräldrarna över att ha barn (några talade om barnen som goda vänner, trev-

liga kompisar) och en ovanligt väl fungerande kommunikation mellan föräldrar och barn, samt 

ett stort läsintresse i familjen (antalet syskon varierade från ett till sju: endast tre tidiga läsare var 

”enda barnet”) (a.st.). 

 

Lundberg (1984 s. 19) skriver att ”barn som växer upp i hem med många böcker där föräld-

rarna ägnar mycket tid åt läsning och skrivning får sällan problem med skriftspråket i skolan”. 

Han menar att barnen genom denna exponering för skriftspråk tidigt upptäcker dess mening. 

Lundberg menar också att högläsning kan få barn att upptäcka skriftspråkets rikedom med 

bland annat satsmönster och uttryck (a.st.). 

 

Enligt Caroline Liberg (1993 s. 32) socialiseras barn in i en skriftkultur, och denna socialise-

ring börjar med sagostunden. Sagostunderna väcker barnens intresse för läsande och lär också 

barnen hur man beter sig som läsare. Liberg har sammanfattat de kunskaper som barn kan 

tillägna sig i punkter: 

• Att böcker är till för läsande och inte för att leka och mixtra med 

• Att böcker ska hållas och behandlas på ett speciellt sätt 

• Att läsaren leds framåt av bilderna/texten 
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• Att bilder namnges precis som de skrivna ord som jag kommer att möta i böcker med 

text 

• Att bilder inte är föremålet utan en representation av föremålet 

• Att bilder kan representera händelser trots att bilden i sig själv är statisk och stillastå-

ende 

• Att aspekter som rum, tid, beteende etc. kan ställas på huvud i boken men att böcker-

nas värld också kan relateras till min värld. (a.st.) 

 

Taube (2007 s. 53) skriver att ”det första kravet som ställs på barn som skall lära sig läsa och 

skriva är att de blir medvetna om sitt talade språk”. Det finns olika sätt att stimulera denna 

fonologiska medvetenhet, till exempel med hjälp av olika språkliga lekar samt rim och ram-

sor. Taube skriver vidare att både läs- och skrivinlärningen påverkas positivt av dessa aktivi-

teter (a.a. s. 54f). Lundberg (1984 s. 47) skriver liknande om lingvistisk medvetenhet och me-

nar att ”läsning kräver att man kan bli medveten om sin språkkunskap, inte bara på fonologisk 

nivå, utan även morfologiskt, syntaktiskt och semantiskt”. Även han menar att barn måste få 

leka med språket, och själva få en chans att experimentera och upptäcka mönster (a.a. s. 48). 

 

Torlaug Løkensgard Hoel (2001 s. 46) skriver om läsprocessen och läsförståelsen utifrån 

schemateorin. Människan kan generalisera och abstrahera sina erfarenheter, och dessa bildar 

sedan scheman i minnessystemet. Varje ny erfarenhet, till exempel genom läsning, förbinds 

med redan existerande scheman och tolkas sedan. En läsares scheman bidrar till att organisera 

detaljer till en helhet samt fylla ut luckor i texten. 

 

Läsning är en process där nya insikter, nya frågor och en ny förståelse hela tiden utvecklas och 

där den tidigare förståelsen ständigt förändras och omvärderas. Under läsningen konstruerar lä-

saren en personlig textvärld som omfattar allt som han eller hon vet sedan tidigare och har kän-

nedom om fram till den tidpunkt då läsningen av just denna text tar sin början. Denna textvärld 

omfattar också förväntningar och föreställningar om innehållet i den fortsatta texten. (a.st.)  
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Løkensgard Hoel (2001 s. 47) menar att läsprocessen underlättas av scheman och att ”barn 

som tillägnar sig berättarscheman frigör energi som kan användas till att förstå det de läser 

istället för att de ska behöva koncentrera sig alltför mycket på själva läsprocessen”. Hon hän-

visar också till studier av förskolebarn som visar att högläsning av sagor är ett sätt att förse 

barn med berättarscheman (a.st.). 

 

Även om de ovan nämnda författarna har lite olika infallsvinklar är samtliga överens om att 

föräldrarnas engagemang är viktigt och att barn som tidigt får positiva erfarenheter av böcker 

kommer att ha det lättare med skolans läsinlärning än kamrater som saknar dessa erfarenheter. 

Det framstår ur litteraturen som mycket viktigt att det finns vuxna i barnens närhet som på 

något sätt kan introducera dem till böckernas värld och väcka intresset för läsning. God-

nattsagan verkar ha en betydligt viktigare funktion än att få barnet att somna på kvällen! 

 

2.3 Föräldrarnas viktiga roll utanför skolan 

Det första steget mot läsinlärning börjar alltså i hemmet, men föräldrarnas engagemang är 

mycket viktigt för barns läsutveckling även när barnen har börjat skolan. Taube (2007 s. 116) 

hävdar att olika försök där föräldrarna aktivt har fått delta i barnens läsinlärning har gett goda 

resultat och hon nämner som exempel att barnen har fått läsa högt för sina föräldrar samt 

barnbokscirklar med bokprat för föräldrarna. När barnen väl kommer till skolan märks ofta 

resultaten av deras läsvanor. Gunilla Molloy (1996 s. 17) har observerat elever i en högstadie-

klass och noterat att ”de elever som inte läste böcker hade det torftigaste språket”. 

 

Taube (2007 s. 81) anser också att barn som har fått höra sagor har ofta en positiv uppfattning 

om läsning och böcker när de börjar skolan, till skillnad från de barn som saknar läsmodeller i 

hemmet och istället har haft TV-tittande som fritidssyssla. De sistnämnda barnen uppfattar 

ofta läsinlärningen i skolan som ett ”utifrån pålagt krav” (a.st.) och de har svårt att inse att 

läsning kan tillföra något till dem själva. 

 

Även Molloy (1996 s. 22f) poängterar vikten av föräldrarnas engagemang när det gäller bar-

nens skolgång. Hon pratar om utbildningskapital och menar att föräldrar som till exempel tar 
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med sina barn till teatern eller förser dem med böcker som sedan familjen diskuterar tillsam-

mans underlättar för sina barn när dessa börjar i högstadiet och gymnasiet. Molloy menar att 

elever som under sina tolv första år med hjälp av sina föräldrar förvärvat utbildningskapital 

utanför skolan kommer att få ett försprång på högstadiet gentemot elever som inte har fått 

denna hjälp hemifrån. 

 

Tyvärr har inte alla elever haft förmånen att få höra sagor eller diskutera böcker med någon 

vuxen. Precis som Taube (2007 s. 83f) skriver är TV-tittande ofta den vanligaste sysselsätt-

ningen i många hem. Dessa elever som saknar läsupplevelser hemifrån kommer i de flesta fall 

känna motstånd mot böcker och läsning. Elever som dessutom har fått negativa upplevelser i 

samband med läsinlärningen i skolan har ofta dåligt självförtroende. Taube skriver att ”få barn 

förblir oberörda när de […] tidigt registrerar att de alltid blir sist färdiga, alltid gör flest fel i 

stavning eller vid högläsning och ständigt hör till dem som inte har förstått hur uppgifterna 

skall lösas”.  

 

Risken är stor, enligt Taube (2007 s. 84), att dessa barn hamnar i en ond cirkel, misslyckanden 

leder till låg självkänsla och omgivningens förväntningar på barnet sänks. Detta i sin tur leder 

till ännu sämre självkänsla. Barnen förstår att läsning är viktigt och känner att de inte har nå-

gon kontroll. Detta kan i sin tur leda till olika ”försvar” mot det okontrollerbara, till exempel 

inlärd hjälplöshet eller totalt avståndstagande. Taube menar att i sina försök att dölja sin läs-

svaghet kan en del barn visa upp ett ointresse eller direkt avsky mot böcker (a.a. s. 85f).  

 

Även här är de nämnda författarna överens om vikten av föräldrarnas engagemang. Positiva 

läsupplevelser och gemensamma aktiviteter och diskussioner om texter stimulerar barnen och 

gynnar deras läsutveckling. Tyvärr har inte alla elever fått chansen att ha givande samtal med 

vuxna engagerade människor, utan deras främsta upplevelser härrör från TV-tittande och da-

torspel. Dessa elever upplever oftast ett motstånd mot böcker och läsning. Men hur kan man 

som lärare hjälpa dessa elever att finna en mening med att läsa? 
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2.4 Lästräning i skolan 
När man skall försöka uppmuntra lässvaga elever så är lärarens attityd viktig. Förståelse och 

acceptans kan ta bort onödig press från en elev som har svårigheter med att läsa, och Taube 

(2007 s. 129) skriver att det är viktigt att ge eleverna uppmuntran och ”puffa på” dem. Samti-

digt måste man som lärare vara försiktig så att inte eleven tolkar vänlighet som ett tecken på 

att han eller hon är dum. ”Det har faktiskt visat sig att när lärare tror att en elev misslyckas på 

grund av bristande förmåga, då blir de väldigt vänliga och förstående”, vilket eleverna mär-

ker. Att ställa rimliga krav är bättre än att inte ha några förväntningar på eleverna. 

 

Även om orden lyckas och misslyckas flitigt har använts här så får vi inte se på eleverna i termer 

av några som lyckas och några som misslyckas. Eleverna är allesammans på väg, men de har 

hunnit olika långt. På något sätt handlar det ytterst om att verkligen tro på att eleverna kan ut-

vecklas. Gör vi det kommer eleverna att märka det! (a.a. s. 130) 

 

Lärarens attityd är utan tvekan viktig, men det behövs även konkreta åtgärder för att hjälpa 

dessa elever. Molloy (1996 s. 73ff) nämner läsloggen som ett metodiskt redskap när hela klas-

sen läser samma bok. Eleverna skriver kontinuerligt ner sina reflektioner om texten de läser, 

och på så sätt kan de upptäcka mönster i texten, och de kan skriva ner eventuella funderingar. 

Dessa loggar kan sedan användas i samband med samtal kring boken. Läsloggen blir ”tanke-

utvecklande, eftersom även spontana åsikter och infall kan fungera som underlag för samtal 

och för ett mer fördjupat och reflekterande skrivande” (a.a. s. 74). Skrivfärdigheten utvecklas 

på samma gång, och Molloy menar att eleverna tycker det är intressant att höra varandras tan-

kar om böcker (a.st).  

 

Elever som är ovana vid att läsa kan enligt Molloy (1996 s. 82) bli hjälpta av att klassen till-

sammans påbörjar boken med hjälp av högläsning. ”För läsovana klasser är högläsning ofta 

en bra metod, eftersom de mest lässvaga eleverna får hjälp av en röst som tar dem genom tex-

ten”. Här kan man enligt Molloy variera mellan att läraren läser högt, eller stafettläsning i 

klassen där eleverna turas om (a.st.). 

Att samtala kring böcker kan öka både intresset och förståelsen hos eleverna. Men boksamta-

len får inte bli förhör, och Aidan Chambers (1994 s. 11) beskriver vad han kallar ”Jag-
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undrar”-inriktningen. Samtalen enligt denna inriktning följer inte några fastslagna regler, utan 

är ett sätt att ställa anpassade frågor. Under boksamtal med elever bör man undvika att fråga 

”varför”, eftersom ordet enligt Chambers kan hämma eleverna. Det kan låta aggressivt och få 

samtalet att framstå som ett förhör. Dessutom är ”varför” en fråga som kan innefatta mycket, 

och kan bli för stor för att förklaras. ”Varför” erbjuder heller inte några öppningar och elever-

na kan ha svårt att veta var de ska börja (a.a. s. 60). ”Jag undrar” inbjuder till samarbete med 

eleverna och uttrycker ett uppriktigt intresse från läraren, det är dessutom en bra inledning till 

mer specifika frågor. 

 

Läraren bör enligt Chambers (1994 s. 66) ha en ordföranderoll i boksamtalet. Eleverna skall 

först uppmuntras till att berätta vad de vet om boken, även uppenbara och självklara saker. 

Läraren själv skall inte delge sin tolkning eller sina åsikter förrän diskussionen har kommit 

igång, risken är annars att hans eller hennes ord påverkar och styr vad eleverna säger. ”Innan 

eleverna har fått tilltro till sin egen förmåga som läsare, känner sig trygga och är vana vid att 

samtala om sin läsning eftersom de vet att ’allt är värt att berättas’, bör läraren alltså vänta 

med att presentera sin egen läsning tills eleverna sagt sitt”. Chambers poängterar också att det 

är viktigt att inte nöta ut vare sig boken eller eleverna, man kan låta lite frågor vara obesvara-

de och på så sätt bibehålla elevernas nyfikenhet och intresse för läsning (a.a. s. 67). 

 

Chambers (1994 s. 83f) anser att valet av böcker i möjligaste mån bör komma från eleverna 

själva. De gångerna läraren bestämmer böcker som eleverna skall läsa skall urvalet vara varie-

rande och relevant för eleverna, samt passa deras förutsättningar. Han menar att ”det är en-

formig, lärarstyrd och ofta återkommande hemläsning som bidragit till att skapa så många 

ovilliga och avogt inställda läsare” (a.a. s. 95). 

 

”Litterära amningsstunder”. Så benämner Björk och Liberg (1999 s. 11f) sagostunder och 

högläsning för barn. Författarna menar att barn som blivit introducerade till böcker av sina 

föräldrar under sådana förhållanden har en stor chans att utveckla en positiv inställning till 

läsning längre fram i livet. Men Björk och Liberg menar dock att det inte är för sent att tillföra 

denna ”amning” till barn i skolan. Genom att ”utgå från det gemensamma läsandet och skri-
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vandet skapar vi möjligheter till liknande upplevelser där vuxna och barn högläser tillsam-

mans ur roliga, spännande och älskade böcker” (a.st.). 

 

Författarna föreslår mycket högläsning med engagerande texter, samtal kring texterna och 

skrivande, samt att på olika sätt försöka knyta läs- och skrivupplevelserna till barnens erfa-

renheter och funderingar (a.a. s. 12). Författarna poängterar också vikten av att eleverna måste 

få lov att göra misstag utan att konstant bli korrigerade. ”De måste få lov att skriva och läsa 

’fel’ utan att någon anmärker på dem och tystar ned dem och får dem att tro att i skolan gäller 

det bara att säga och skriva saker som är rätt” (a.a. s. 16). 

 

Ovana läsare har enligt Lundberg (1984 s. 70) problem med att avkoda ord och samtidigt upp-

fatta och förstå innehållet i en text. Dessa läsare måste hela tiden skifta uppmärksamheten 

mellan att koda av orden och att förstå innebörden av texten, vilket är både ansträngande och 

tidskrävande. Lundberg föreslår upprepad läsning som en metod att träna och därmed automa-

tisera avkodningen av texter. Eleven får läsa en text högt för läraren, som registrerar misstag i 

läsningen, till exempel med hjälp av ett diagram. Därefter får eleven läsa samma stycke om 

och om igen tills läsningen går felfritt (a.a. s. 78).  

 

Denna typ av lästräning med repetitioner behöver inte vara tråkig enligt Lundberg, tvärtom 

hävdar han att eleverna blir uppmuntrade av att se sina egna framsteg. ”Eleven får erfara att 

det lönar sig att arbeta, att man med egna ansträngningar kan bli bättre. Därmed får eleven, 

särskilt den svaga, en övningsdos som kanske är större än någonsin tidigare inom en given 

tidsperiod” (a.a. s. 79). 

 

Författarna ger många olika infallsvinklar och varierande förslag till hur man kan uppmuntra 

lässvaga elever att läsa mer, och vissa av förslagen verkar vid första anblicken gå stick i stäv 

med varandra. Skall läraren välja litteratur och styra läsningen, eller skall eleverna få be-

stämma vad de vill läsa? Skall man låta eleverna göra fel, eller skall man korrigera deras 

misstag? Alla är dock överens om att det gäller att skapa en positiv inställning gentemot 

böcker och läsning. 
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”Eftersom alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma sätt, måste de erbjudas olika arbets-

sätt och uttrycksformer för att deras varierade behov och skilda förutsättningar skall tillgodo-

ses” (Björk och Liberg 1999 s. 12). Den ena metoden behöver absolut inte utesluta den andra, 

alla elever lär sig på olika sätt. Det finns heller ingen elev som uteslutande lär sig med hjälp 

av en enda metod. Därför är det min övertygelse att man som pedagog måste vara flexibel, 

lyhörd och fantasifull, samt plocka olika metoder och försöka få en så väl anpassad blandning 

som möjligt.  

 

2.5 Listiga räven – ett läsprojekt 
Ett lyckat försök att öka elevers läsmotivation gjordes i en Stockholmsförort, och det förtjänar 

att tas upp i denna rapport. På Kvarnbyskolan i Rinkeby genomfördes ett flerårigt läsprojekt 

som gav ett mycket bra resultat för de yngre elevernas läskunnighet och dessutom förbättrade 

deras prestationer i andra skolämnen avsevärt. Om detta projekt kan man läsa i Listiga räven 

– läsinlärning genom skönlitteratur av Alleklev och Lindvall. Till grund för Listiga räven-

projektet ligger en läsinlärningsmetod från Nya Zeeland kallad Whole Language som har ut-

arbetats av professor Mary Clay (a.a. s 13). 

 

Grundtankarna bakom metoden är att arbeta med hur barnen lär sig och att ge barnen hjälp till 

självhjälp. Det är viktigt att börja där barnet befinner sig kunskapsmässigt, och utgå ifrån det 

barnet redan kan. Med den kunskapen går man vidare och sätter hela tiden barnet i centrum med 

tanken att ”ett barn är inte en vas som ska fyllas utan en eld som ska tändas” (a. st.). 

 

Alleklev och Lindvall (2005 s. 13) menar att barn lär sig att läsa genom att läsa, och det är 

viktigt att böckerna som barnen läser har ett intressant innehåll. Detta stärker självförtroendet 

och visar barnen att läsning är givande på många sätt. Det viktiga är att läsning skall vara en 

positiv upplevelse för barnen. Man kan närma sig läsning på olika sätt, läraren kan läsa för 

eleverna, med eleverna och överlämna läsningen till dem själva. Författarna rekommenderar 

en blandning av metoderna samt poängterar vikten av flexibilitet, eftersom en färdig stan-

dardblandning inte fungerar för alla barn (a.a. s. 14).  
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Vidare skriver Alleklev och Lindvall (2005 s. 6ff) att klassrumsmiljön är viktig för inlärning-

en, ett klassrum som är fyllt med böcker, bilder och text lockar till läsning. På Kvarnbergssko-

lan får barnen möjlighet att träffa barnboksförfattare, få boktips av bibliotekarier och de har 

hela tiden tillgång till ett stort utbud av både faktaböcker och skönlitteratur som kan intressera 

dem. De får även tillfällen att ta del av kulturella upplevelser, till exempel utställningar och 

teaterföreställningar. 

 

Barnen i läsprojektet arbetar mycket med dramatiseringar och teman som relaterar till texterna 

de läser. De får återberätta texterna de har läst och ibland även göra egna bilder och collage 

om sina texter (a.a s. 20f). Detta projekt har gett mycket goda resultat. ”Barnen har förutom 

mycket god läsförmåga och läsförståelse också förvärvat ett stort ordförråd och en enorm läs-

aptit. De har fått ett stort självförtroende och är mycket studiemotiverade, nyfikna och redo att 

ta sig an nya utmaningar” (a.a. s. 65). 
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3 Metod 

3.1 Urval 
Undersökningen omfattar 35 ungdomar. Samtliga ungdomar, flickor och pojkar, studerar på 

en gymnasieskola på en mindre bruksort i Värmland och de läser praktiska eller teoretiska 

program i åk 1 – 3 på gymnasiet. De är slumpmässigt utvalda från olika program. De flesta är 

födda och uppvuxna i samhället eller dess nära omgivning, de flesta har föräldrar som också 

är från orten. Det finns ingen utbredd läskultur på orten, och många av invånarna är lågutbil-

dade. Ungdomarna har valts från olika program för att få en heterogen grupp.  

 

3.2 Genomförande 
Eleverna har deltagit i en enkätundersökning med frågor om förekomsten av böcker i barn-

domshemmet, föräldrarnas läsning och elevernas läsvanor idag. Enkäterna är anonyma, det 

finns ingen möjlighet till identifiering av eleverna, vilket de informerades om. Jag valde enkä-

ter som instrument eftersom det kan vara svårt att få tystlåtna elever att öppna sig i en inter-

vju, och anonymiteten bidrar också till att eleverna vågar vara mer ärliga i sina svar. Enkäter 

ger också en möjlighet att nå fler elever än om man använder sig av intervjuer, och Patel och 

Davidson (2003 s. 75) menar att frågor med fasta svarsalternativ, vilket enkäten består av, är 

lämpliga för en kvantitativ analys.  

 

Enkäterna skickades till en lärare på gymnasieskolan via e-post. Läraren delade sedan ut en-

käterna till eleverna under en lektion samt informerade eleverna om deras syfte. De besvara-

des under samma lektion. Läraren samlade in enkäterna och skickade sedan dem till mig. Frå-

gorna var få och korta, eftersom för många och långa frågor enligt Patel och Davidson (2003 

s. 82) kan ”leda till att personerna inte bryr sig om att överhuvudtaget svara på enkäten”. Frå-

gorna är också enkla för att minimera risken för missuppfattningar. Patel och Davidson avrå-

der från att använda ”oklara frekvensord” som ibland och ofta (a.a. s. 75), men jag har ändå 

valt att göra det i några av svarsalternativen. Vissa av frågorna är mycket svåra att svara på 

mer exakt, och exaktare svarsalternativ kunde då ha medfört att svaren uteblir helt. 

 

12 
 



3.3 Metodkritik 

Deltagarantalet med 35 elever är relativt lågt, och frågorna är få och generella. Hänsyn bör 

också tas till det faktum att samtliga elever är uppväxta som samma ort och har liknande bak-

grund. De flesta känner varandra och kan möjligen vara något påverkade av varandras attity-

der. Fler deltagare och en mer omfattande enkät med fler fördjupade frågor hade eventuellt 

gett andra resultat, likaså om deltagarna hade kommit från olika orter. En enkät ger också den 

minsta möjligheten att ”kontrollera tillförlitligheten i förväg” (a.a. s. 102) och det kan vara 

svårt att veta om deltagarna har uppfattat frågorna som det är tänkt. 

 

Många viktiga aspekter kommer inte fram i undersökningen, till exempel elevernas relation 

till sina föräldrar eller hur deras uppväxtmiljö var i övrigt. Skilsmässor, missbruk eller sjuk-

dom i familjen kan påverka hur kommunikationen mellan barn och föräldrar fungerar, och en 

orolig eller otrygg miljö ger inte lika stora möjligheter till positiva och avkopplande lässtun-

der. I vissa fall kan det vara tvärtom, att en separation leder till lugn och ro, och så kallade 

bonusfamiljer kanske kan bidra till mer tid för läsning. 

 

Ingående frågor om elevernas uppväxt kan vara mycket känsliga, och risken finns då att de 

antingen inte svarar ärligt eller helt enkelt vägrar svara överhuvudtaget. Eftersom de fick fylla 

i enkäterna i klassrummet under en begränsad tid, så hade sådana frågor dessutom kunnat 

skapa onödig stress i form av oro för att någon kamrat kanske ser vilka alternativ som kryssats 

i. Lika besvärligt hade det kunnat vara om enkäterna hade skickats hem till eleverna. Finns det 

problem i familjen så kanske eleven i fråga väljer att inte delta om det finns en risk att en för-

älder ser frågorna. 
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4 Resultat av enkätundersökningen 

4.1 Enkätfrågorna 

Följande frågor och svarsalternativ fanns i enkäten: 

 

1) Fanns det böcker i ditt hem? 

A) Ja, både faktaböcker och skönlitteratur 

B) Bara faktaböcker 

C) Bara skönlitteratur 

D) Nej, inga eller väldigt få böcker 

2) Läste dina föräldrar eller andra vuxna i din närhet böcker? 

A) Ja, mycket ofta 

B) Ibland 

C) Sällan eller aldrig 

3) Läste dina föräldrar eller någon annan vuxen högt för dig? 

A) Ja, mycket ofta 

B) Ibland 

C) Sällan eller aldrig 

4) Kunde du läsa när du började skolan? 

A) Ja 

B) Ja, lite 

C) Nej 

5) Tyckte du om böcker när du var liten? 

A) Ja 

B) Ja, men bara om någon annan läste högt 

C) Nej 

6) Har någon vuxen i din familj läst på högskola eller universitet? 
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A) Ja, flera 

B) Ja, en eller två 

C) Nej, ingen 

7) Läser du böcker? 

A) Ja 

B) Ibland 

C) Sällan 

D) Nej 

8) Om du svarat ja eller ibland, vad för typ av böcker? Ringa in alla alternativ som 
passar. 

A) Skönlitteratur 

B) Biografier 

C) Faktaböcker 

D) Annat 

9) Om du svarat sällan eller nej, varför inte? 

A) Hinner inte 

B) Tycker det är svårt eller jobbigt att läsa 

C) Tycker inte om att läsa 

10) Vill du studera vidare på högskola eller universitet? 

A) Ja 

B) Vet inte 

C) Nej 
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4.2 Samtliga elevers resultat 
 

I figur 1 nedan redovisas det totala resultatet av enkätundersökningen. För fullständiga enkät-

frågor se bilaga. 

 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10
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Fig. 1 

Här återges resultatet för samtliga elever i undersökningsgruppen. 

 

De flesta eleverna i undersökningen hade både faktaböcker och skönlitteratur i barndoms-

hemmet, tre svarade att det inte hade funnits några böcker alls eller väldigt få böcker. Majori-

teten av eleverna hade också föräldrar som läste i olika omfattning, fyra elever uppgav att 

deras föräldrar sällan eller aldrig läste böcker. De flesta eleverna hade även fått någon form av 

högläsning som barn, drygt en tredjedel svarade att någon vuxen hade läst för dem mycket 

ofta, mer än hälften svarade ibland och två elever hade sällan eller aldrig fått högläsning. 
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Läskunnigheten vid skolstarten varierade något. En fjärdedel av eleverna kunde läsa när de 

började skolan, mer än hälften kunde läsa lite, medan en dryg sjundedel inte var läskunniga 

vid skolstarten. Intresset för böcker i barndomen varierade också, 14 elever uppgav att det 

tyckte om böcker när de var små, 14 tyckte endast om högläsning medan 7 inte hade tyckt om 

böcker i barndomen. 

Antalet vuxna med akademisk utbildning varierade också, drygt hälften av eleverna i under-

sökningen uppgav att de hade akademiker i familjen, medan resten inte hade någon vuxen i 

familjen som hade studerat på universitet eller högskola. På frågan om elevernas läsvanor 

idag svarade en klar majoritet att de sällan eller aldrig läser böcker.  

 

Fråga 8 är en följdfråga till de elever som svarade ”Ja” eller ”Ibland” på fråga 7. De flesta 

elever föredrar skönlitterära böcker, på andra plats kommer biografier, några läser helst fakta-

böcker och några har kryssat i annat. Notera att eleverna fick välja flera svarsalternativ på 

denna fråga.  

 

De elever som å andra sidan hade svarat ”Sällan” eller ”Nej” på fråga 7 gick vidare till fråga 9 

om varför de inte läser. Några elever har uppgett tidsbrist som anledning, 1 elev tyckte att det 

var svårt eller jobbigt och en stor majoritet elever tyckte inte om att läsa. På den sista frågan 

om eleverna ville läsa vidare på högskola eller universitet svarade 14 ja, 13 visste inte och 5 

svarade nej. 

 

4.2.1 De läsande eleverna 
Enkäterna har sedan delats upp efter hur eleverna har svarat på fråga 7, ”Läser du böcker” (se 

bilaga). 15 elever har svarat ”Ja” eller ”Ibland” på frågan, och dessa elevers resultat redovisas 

i figur 2. 
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Fig. 2 

Resultatet för de elever som uppgett att de läser böcker ofta eller ibland. 

 

Av de läsande eleverna har de flesta svarat att de hade både faktaböcker och skönlitteratur i 

barndomshemmet, två har uppgett att det hade funnits få eller inga böcker. De flesta har också 

föräldrar som läste i någon omfattning, två uppger att deras föräldrar sällan eller aldrig läste 

själva. Samtliga elever har fått högläsning i olika omfattningar när de var barn, nästan hälften 

har svarat ofta. Drygt en tredjedel av eleverna var läskunniga när de började skolan. Nästan 

hälften kunde läsa lite, och två uppger att de inte kunde läsa vid skolstarten. Drygt hälften av 

eleverna tyckte om böcker när de var barn, några uppskattade endast högläsning och 1 elev 

tyckte inte om böcker. I drygt hälften av familjerna fanns det ingen vuxen med akademisk 

utbildning. De flesta elever föredrar skönlitteratur, och biografier kommer på andra plats. 

Nästan hälften av eleverna vill studera efter gymnasiet, och 3 tänker inte vidareutbilda sig. 
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4.2.2 De icke-läsande eleverna 
Eleverna som svarar att de sällan eller aldrig läste har delats upp i två grupper, de som har 

angett ”Hinner inte” på fråga 9 (se bilaga) och de som har svarat ”Tycker det är svårt eller 

jobbigt att läsa” eller ”tycker inte om böcker”. 6 elever har angett tidsbrist som en anledning 

till att de inte läser. Figur 3 nedan sammanställer deras resultat. 
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Fig. 3 

Figur 3 visar resultatet för elever som svarat att inte läser på grund av tidsbrist. 

 

Av dessa elever har samtliga haft tillgång till böcker i barndomshemmet och deras föräldrar 

läser i någon omfattning. Samtliga har även fått någon form av högläsning. En tredjedel av 

eleverna kunde läsa, och hälften var inte läskunniga när de började skolan. De flesta av dessa 

elever föredrog högläsning som barn. Hälften av eleverna har akademiker i familjen. Samtliga 

elever har uppgett tidsbrist som anledning till att de inte läste böcker. En tredjedel vill studera 

vidare efter gymnasiet och resten vet inte. 
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Resterande 14 elever har svarat att de tycker att det är svårt eller jobbigt att läsa, eller att de 

inte tycker om att läsa. Dessa elevers resultat återges i figur 4 nedan. 
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Fig. 4 

Figur 4 återger resultatet för de elever som svarat att de inte läser på grund av att det är svårt 

eller jobbigt, samt de elever som inte läser för att de inte tycker om att läsa. 

 

De flesta elever har haft tillgång till böcker i hemmet, en har svarat inga eller väldigt få böck-

er. De flesta har även läsande föräldrar, två elever har svarat att föräldrarna sällan eller aldrig 

läser böcker. Omfattningen av högläsning varierar, knappt en tredjedel elever har fått mycket 

högläsning, en majoritet har svarat ibland och två har svarat sällan eller aldrig. En elev var 

läskunnig vid skolstarten, en kunde inte läsa och resten läste lite. Elevernas bokintresse i 

barndomen var varierande, och svaren mycket jämnt fördelade. 5 elever har flera akademiker i 

familjen, 4 har svarat en eller två, och fem elever har inga vuxna med akademisk utbildning i 

sin familj. 12 elever har svarat att de sällan läser böcker, och två läser inte alls. 13 elever har 

svarat att de inte tycker om att läsa, och en tycker att det är svårt eller jobbigt. 6 elever vill 

studera vidare efter gymnasiet, 5 elever vet inte och 3 elever har svarat nej. 
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5 Diskussion 

En del av författarna inriktar sig främst på yngre barn, men råden kan enligt mig även applice-

ras på gymnasieelever som har gått miste om den viktiga introduktionen till litteratur i barn-

domen. Min egen erfarenhet är att högläsning uppskattas av elever i alla åldrar. Att ha regel-

bundna högläsningsstunder kan vara både spännande och avkopplande för gymnasieelever 

som har sina dagar fyllda med läxor och prov. De kan på så sätt få en chans att i lugn och ro ta 

till sig bokens innehåll och förhoppningsvis själva bli sugna på att läsa mer. Man kan också 

läsa valda stycken ur intressanta böcker för att visa eleverna på den oändliga variationen inom 

litteratur, de kan då bli intresserade av att fortsätta läsningen av någon bok på egen hand. 

 

Man behöver inte bara läsa innantill ur en bok, man kan även prata om böcker. Ett engagerat 

samtal om en eller flera böcker kan väcka nyfikenheten hos elever som är avogt inställda mot 

böcker. Om man dessutom håller sig uppdaterad om litteratur så kan man lätt ge tips om rele-

vanta böcker som kan tänkas intressera eleverna och på så sätt erbjuda dem ett brett urval de 

själva sedan kan välja från. Det gäller att finna vägar att få eleverna att förstå att böcker kan 

tillföra dem något. 

 

Att läsa en gemensam bok i klassen kan vara ett sätt att få eleverna att själva reflektera och 

diskutera över den lästa texten. De kan få nya infallsvinklar av sina jämnåriga kamrater och 

inte bara av läraren och en läslogg kan hjälpa dem att själva se sin egen utveckling. Denna 

metod är enkel att arbeta med, och den passar alla elever i alla åldrar, oavsett tidigare läsvana. 

Det viktigaste är att läraren hittar en bok som passar hela klassen, och sedan kan eleverna med 

hjälp av varandras reflektioner komma vidare i texten.  

 

En variant skulle kunna vara att läraren samlar in reflektionerna och läser upp dem om det 

finns osäkra elever i klassen som själva inte vill eller vågar säga sina tankar högt. På så sätt 

kommer ändå alla till tals och tillsammans kan klassen utvecklas, var och en efter sin egen 

förmåga. Jag anser att man med fördel kan blanda både läslogg eller reflekterande skrivöv-

ningar om den lästa texten och samtal enligt jag-undrar-inriktningen.  
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Denna enkätundersökning hade kunnat utökas både deltagarmässigt och med fler frågor, men 

den huvudsakliga avsikten med den är att få en fingervisning om hur väl forskningen stämmer 

överens med verkligheten. Men undersökningen gav ändå ett resultat som är i linje med litte-

raturen. Vi kan här se att förekomsten av böcker i hemmet och föräldrarnas egen läsning eller 

utbildning inte har någon betydelse för dessa elevers läslust, faktum är det finns störst andel 

akademiker bland eleverna som inte tycker om att läsa. Däremot kan man konstatera att samt-

liga elever som idag läser böcker har fått högläsning när de var barn, nära hälften har svarat 

mycket ofta.  

 

Även eleverna som uppgett att inte läser på grund av tidsbrist har alla fått högläsning, en tred-

jedel av dem mycket ofta. Bland eleverna som inte tycker om att läsa eller tycker det är svårt 

eller jobbigt har en knapp tredjedel fått högläsning mycket ofta, och två har svarat att någon 

vuxen sällan eller aldrig läste högt för dem. När det gäller läskunnigheten vid skolstart ser vi 

att den största andelen elever som kunde läsa när de började skolan finns bland eleverna som 

läser idag. Där kan man även se ett samband med förekomsten av högläsning i barndomen. 

 

Vi kan alltså konstatera att trots det relativt låga deltagarantalet i undersökningen kan man 

skönja ett mönster som tyder på vikten av de ”litterära amningsstunderna” som Björk och 

Liberg (1999 s. 11f) skriver om. Samtliga elever som idag uppger att de läser böcker har fått 

högläsning när de var barn, och de elever som har svarat att de sällan eller aldrig har fått hög-

läsning tycker inte om att läsa idag. Föräldrarnas utbildning har ingen betydelse, vilket vi 

även kunde se i den skotska undersökningen som Söderberg (1988 s. 112f) hänvisar till. Detta 

visar på vikten av positiva läsupplevelser i barndomen, vilket tyvärr en del elever verkar ha 

gått miste om. 

 

Många elever upplever läsningen i skolan som ett nödvändigt ont. Det är någonting som nå-

gon annan har bestämt att man måste göra för att få betyg. Saknar eleverna positiva läsupple-

velser från hemmet, kan skolans introduktion till böcker bli en mycket obehaglig och stres-

sande upplevelse. Att dessutom jämföras med mer läsvana kamrater kan precis som Taube 
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(2007 s. 84) skriver sänka elevernas självförtroende rejält vilket kan leda till att dessa elever 

får en negativ inställning till läsning, och böcker uppfattas som någonting nästintill hotfullt.  

 

Detta leder till en ond cirkel, en avog inställning gentemot böcker gör att eleverna undviker 

att läsa. På det sättet går de miste om den viktiga träningen Lundberg (1984 s. 69) skriver om 

som gör att läsningen automatiseras och därmed går lättare. Övning ger färdighet, och läsning 

är sannerligen inget undantag. Kravet på elevernas läsförmåga ökar dessutom med åren, de 

skall kunna hantera allt mer avancerade texter i skolan. Men om de inte tränar sin läsning och 

utvecklas som läsare, kommer texterna till slut att upplevas som oöverstigligt svåra.  

 

Här är det oerhört viktigt att försöka bryta den onda cirkeln och samtidigt vara försiktig med 

hur man försöker få eleverna att träna sina färdigheter i läsning. Precis som Chambers (1994 

s. 83f) skriver kan för mycket lärarstyrd hemläsning skapa elever som är än mer ovilliga att 

läsa! Upplever eleverna läsningen som ett tvång kommer de att känna ytterligare motstånd 

och det skapar onödig stress för dem. Man måste försöka motivera dessa elever att ge böcker 

en chans. När de första spärrarna har övervunnits så har de en möjlighet att upptäcka att de 

själva kan få ut något positivt av läsning. 

 

Som vi såg förut finns det ett antal olika metoder och modeller för lästräning i skolan som 

ibland kan kännas motstridiga, men precis som med yngre barn anser jag att man bör försöka 

hitta passande ingredienser, och prova sig fram till en passande blandning av övningar. Ele-

vernas läslust och bokintresse måste väckas först, och sedan måste man låta dem få en chans 

att bekanta sig med böckernas värld. Därefter kan man försiktigt smyga in övningar, till ex-

empel att skriva läslogg som Molloy (1996 s. 73ff) föreslår. I sin logg kan eleverna skriva 

sina egna tankar och funderingar om texter de läser. Loggarna kan sedan användas antingen 

som underlag för klassrums- eller gruppdiskussioner, eller för en mer personlig korrespondens 

med läraren där eleven får skriftlig feedback på sina anteckningar i forma av följdfrågor och 

svar på elevernas funderingar. 

 

23 
 



Man kan även låta tankarna flöda mer spontant och samtala om böckerna, till exempel enligt 

råden som Chambers (1994 s. 11) ger. Genom att nyfiket ställa frågor om texterna utan att få 

eleverna att känna sig förhörda kan deras eget engagemang väckas till liv. Att just samtala om 

böcker istället för att förhörsmässigt kontrollera huruvida eleverna verkligen har läst hela bo-

ken eller ej är ett bra sätt att avdramatisera läsprocessen något. Böckerna blir förhoppningsvis 

mindre hotfulla, och de elever som av någon anledning inte har läst ut sina böcker blir för-

hoppningsvis så intresserade av samtalet kring dem att de läser ut dem vid ett senare tillfälle. 

 

Upprepad läsning som Lundberg (1984 s. 78) föreslår kan enligt mig vara en mycket bra idé, 

men jag anser att man bör vara försiktig om man föreslår en sådan övning till en gymnasie-

elev. Det som roar och uppmuntrar ett yngre barn kan eventuellt få motsatt effekt om det pre-

senteras på fel sätt till en tonåring. En gymnasieelev skulle kunna uppfatta övningen som trå-

kig och meningslös, och i värsta fall tycka att det känns pinsamt eller rentav förnedrande att få 

sina misstag bokförda.  

 

Eventuellt skulle man kunna smyga in denna metod genom att låta eleverna lära sig en pjäs 

eller ett textstycke utantill för något roligt ändamål. I en pjäs är det viktigt att replikerna sägs 

korrekt, och det är nödvändigt att öva för att minnas dem utantill. I en sådan situation ökar 

motivationen att göra rätt, och träningen blir mer lustbetonad än om det enda syftet är att få 

sina misstag bokförda. 

 

Oavsett vilken eller vilka metoder man väljer att använda sig av så är det viktigt att eleverna 

tycker att det är roligt att läsa. Precis som Björk och Liberg (1999 s. 16) skriver om yngre 

barn, anser jag att det till en början är viktigt att inte i all välvilja korrigera eleverna i alla situ-

ationer om de skulle göra ”fel”. Man måste ge dem en chans att experimentera med sin läs-

ning och övningarna som tillkommer. Precis som små barn utvecklar sitt språk med hjälp av 

rim och ramsor så kan man låta äldre elever träna sin vokabulär och stavning med ordvitsar, 

limerickar och olika spel som Alfapet för att få välbehövliga avbrott i den traditionella under-

visningen. 
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Om man tillåter och uppmuntrar eleverna att pröva sig fram utan att hela tiden styra dem i den 

riktningen man själv tycker ökar deras tillit till sin egen förmåga. De får då en möjlighet att 

själva upptäcka sina eventuella misstag och bygga upp sitt självförtroende. Precis som med 

yngre barn kan man leka med texter för att öka elevernas medvetenhet om olika texttyper.  

Lyckas man återskapa en del av den trygga och lustfyllda situationen som sagostunden med 

föräldrarna kan innebära så är man på god väg att få läsande elever. 
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Enkät om gymnasieelevers läsvanor 

Det här är en liten undersökning om gymnasieelevers läsvanor och inställning till böcker, och 
den kommer att användas som underlag till mitt examensarbete på Karlstads universitet. Du är 
helt anonym så du ska inte skriva ditt namn någonstans. Ringa in det svarsalternativ som du 
tycker passar bäst. 

Din barndom 

 

1) Fanns det böcker i ditt hem? 

A) Ja, både faktaböcker och skönlitteratur 

B) Bara faktaböcker 

C) Bara skönlitteratur 

D) Nej, inga eller väldigt få böcker 

2) Läste dina föräldrar eller andra vuxna i din närhet böcker? 

A) Ja, mycket ofta 

B) Ibland 

C) Sällan eller aldrig 

3) Läste dina föräldrar eller någon annan vuxen högt för dig? 

A) Ja, mycket ofta 

B) Ibland 

C) Sällan eller aldrig 

4) Kunde du läsa när du började skolan? 

A) Ja 

B) Ja, lite 

C) Nej 

5) Tyckte du om böcker när du var liten? 

A) Ja 

B) Ja, men bara om någon annan läste högt 

C) Nej 



6) Har någon vuxen i din familj läst på högskola eller universitet? 

A) Ja, flera 

B) Ja, en eller två 

C) Nej, ingen 

Nutid

7) Läser du böcker? 

A) Ja 

B) Ibland 

C) Sällan 

D) Nej 

8) Om du svarat ja eller ibland, vad för typ av böcker? Ringa in alla alternativ som 
passar. 

A) Skönlitteratur 

B) Biografier 

C) Faktaböcker 

D) Annat 

9) Om du svarat sällan eller nej, varför inte? 

A) Hinner inte 

B) Tycker det är svårt eller jobbigt att läsa 

C) Tycker inte om att läsa 

10) Vill du studera vidare på högskola eller universitet? 

A) Ja 

B) Vet inte 

C) Nej 

 

Tack för att du hjälper mig! 

Hälsningar Anki 
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