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Syftet med denna studie är att undersöka elevers fritidsläsning och om elever 
föredrar digital eller analog läsning och vad de tror om läsningen i framtiden. Studien 
kommer även att ge svar på vem som rekommenderar skönlitteraturen. Studien är en 
kvantitativ undersökning där data samlats in genom 59 enkäter. Resultatet visar att 
ungefär hälften av eleverna läser på fritiden och populärast var analog läsning. 
Eleverna föredrar även pappersböcker framför e-böcker och det är oftast 
familjemedlemmar som rekommenderar litteraturen. Slutsatserna av 
undersökningen är att pappersböcker även fortsättningsvis kan förväntas ha ett 
egenvärde i fritidsläsningen, och att det stora mediautbudet inte påverkat 
fritidsläsningen på ett negativt sätt.  Vem som rekommenderar litteraturen till 
högstadieeleverna har förändrats över tiden. Förr var bibliotek mest förekommande 
och nu är det familjemedlemmarna.  
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1 Inledning 
 
Läsning är en vardagsaktivitet i vårt samhälle och det går inte en dag utan att vi ställs 

inför en skrift. Läsning kan vara en del av ett arbete men kan också var något vi har 

som hobby och som sker på fritiden (Fredriksson & Taube, 2012:16). Läsningen är en 

stor och viktigt del av elevers skolgång och varje dag ställs elever inför texter av olika 

slag. I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011:223) kan vi läsa att elever ska ta 

del av skönlitterära texter. Vi vet med säkerhet att elever läser i skolan, men i vilken 

mån tar eleverna del av skönlitteraturen på fritiden. Jag har under min 

verksamhetsförlagda utbildning upptäckt att elever allt mer blir beroende av sina 

läsplattor och det medieutbud som är tillgängligt för eleverna.  I vilken utsträckning 

läsplattor används för skönlitterär läsning är däremot ett relativt nytt fenomen.  

Den 5/9-14 publicerade Dagens Nyheter en artikel där rubriken löd ”Säljras för 

böcker”. I artikeln kan vi läsa att på bara ett år har försäljningen av böcker minskat 

med 6,8 %.  En av anledningarna, enligt artikeln, kan vara att den digitala boken blir 

mer och mer populär.  Hur framtiden kommer att se ut, i och med ”en till en-

skolorna” där varje elev erbjuds en dator eller läsplatta är än så länge inte självklart.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att undersöka i vilken utsträckning skönlitteratur, 

analoga och digitala böcker, läses bland högstadieelever utanför skolan som 

fritidsläsning. Undersökningen syftar även till att undersöka i vilken form eleverna 

föredrar att läsa skönlitteratur och vad de tror om läsningen i framtiden. Nedan 

presenteras frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen:  

Läser högstadieelever skönlitteratur på fritiden och ser det olika ut över årskurserna? 

Föredrar högstadieelever digitala böcker eller analoga böcker och vem 

rekommenderar skönlitteraturen?  

Hur tror eleverna att de kommer att läsa i framtiden?  
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1.2 Definitioner  
	  
I studien kommer ett antal begrepp att tas upp. De böcker som läses i pärmar 

kommer att kallas pappersböcker eller analog böcker. Böcker som läses digitalt 

kommer att benämnas som e-bok eller ebooks och dessa läses på Ipad, läsplatta eller 

surfplatta. Studien syftar till att undersöka vad eleverna läser på fritiden och den 

läsningen kommer att kallas fritidsläsningen. Skolan där studien är genomförd är en 

så kallad ”en-till-en-skola” vilket betyder att varje elev har tillgång till en Ipad.  

1.3 Disposition 

Efter genomgång av bakgrunden och den tidigare forskningen (kapitel 2) presenteras 

och diskuteras den metod och det material som används i undersökningen (kapitel 

3). I efterföljande resultatavsnitt presenteras varje årskurs resultat för sig (kapitel 4). 

Därefter diskuteras metoden och resultaten (kapitel 5). Avslutningsvis presenteras de 

slutsatser jag dragit utifrån resultatet av undersökningen och förslag på vidare 

forskning, även det kan läsas under kapitel 5.  

2 Bakgrund och tidigare forskning  
 
Här presenteras den litteratur och forskning som valts gällande ungdomars läsvanor 

utanför skolan och forskning över digitala böckers framfart. Först presenteras 

läsningen i stort och vad som sägs om litteraturläsning i skolan och utanför. Sedan 

kommer jag in på attityder till läsning som har betydelse för hur mycket elever läser 

skönlitterära texter och även betydelsen av läsvanorna. Till sist presenteras forskning 

om digital läsning och e-boken.  

 

2.2  Vad är läsning? 
 
Läsning kan beskrivas på många olika sätt. Enligt Fredriksson och Taube (2012:23) 

är den enklaste definitionen att det är avkodning och språkförståelse.  För ca 5000 år 

sedan började ett skriftspråk utvecklas, då människor förmodligen inte kände att 

endast talet räckte till för att kommunicera. Skriftspråket gav människor en möjlighet 

att bevara ett budskap på ett helt annat sätt än vad det talade språket ger. Trots detta 

var det inte förrän under 1800-talets tidigare hälft som läsning och skrivning blev 
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färdigheter som behärskades av människor i allmänhet i framförallt Europa 

(Fredriksson & Taube, 2012:17).  

Nuförtiden anses läsning vara en basfärdighet och med det menas att det är en 

grundläggande färdighet som är avgörande för andra skolämnen. Läsförmågan är 

något som används överallt och genom hela livet (Fredriksson & Taube, 2012:8).  

Läsning är en vardagsaktivitet i vårt samhälle och det går inte en dag utan att vi ställs 

inför en skrift. Läsning kan vara en del av ett arbete men kan också var något vi har 

som hobby och som sker på fritiden (a.a.,) 

 

2.3 Läs- och receptionsteorier  
 
Läsning på fritiden är något som görs frivilligt och elever vill hitta texter som passar 

just dem. Enligt Christina Olin-Scheller (2006:12) hittar elever ofta populärkulturella 

texter som alternativ till de texter som skolan erbjuder. Elever läser texter på olika 

sätt och av olika anledningar.   

Louise M. Rosenblatt (1994, i Olin-Scheller, 2006:29) ser texten som en social 

punkt och menar att läsprocessen handlar om en transaktiv växling mellan läsaren 

och den lästa texten. För att en skönlitterär text ska bli förstådd av läsaren krävs det 

att de etiska uppmärksammas annars kan inte läsaren sätta textens innehåll i 

centrum. Hon menar att läsning är en oerhört personlig process.  Kathleen 

McCormick (1994, i Olin-Scheller, 2006:30) menar att det uppstår en relation mellan 

läsaren och texten. Hon menar, till skillnad från Rosenblatt, att det är läsaren 

tillsammans med texten som bidrar till läsförståelsen. Att läsning är personlig är 

båda dessa forskare överens om, men elever kan se texten på olika sätt och det bidrar 

till valet av skönlitterära texter som elever aktivt kan göra: ”Genom att möjliggöra 

spänningsfyllda textmöten, kan svenskundervisningen bidra till att vidga såväl de 

litterära som allmänna repertoarerna hos eleverna.” (Olin-Scheller, 2006:33) Därför 

är det viktigt med skönlitterär läsning både i skolan och som fritidsläsning för elevers 

läsutveckling.  

 

2.4 Attityder till läsning 
 
Fredriksson och Taube (2012:99) menar att hur mycket elever läser kan visa vad de 

tycker om läsning, alltså vilken attityd de har till läsningen. En elev som läser mycket 
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har en positiv attityd till läsning och en elev som läser lite har en negativ attityd till 

läsning. I en läsundersökning av PISA (2009, i Fredriksson & Taube, 2012) visar 

resultatet att svenska femtonåriga elever har en något lägre genomsnittlig läslust än 

vad andra femtonåringar inom OECD-länderna har. I undersökningen visar det sig 

att elever med höga värden på läslustindex har betydligt bättre värden på lästestet. 

Det finns ett tydligt samband mellan attityder till läsning och god läsförståelse.  

PIRLS (2006) har också undersökt elevers attityder till läsning och i denna 

undersökning visar det sig att 45 % har en positiv attityd till läsning, 44 % av eleverna 

har en relativt positiv attityd till läsning, och att endast 10 % har en negativ attityd till 

läsning. Denna undersökning visar sig likt PISA:s att de elever som har en positiv 

attityd också visar upp bäst resultat i PIRLS lästest.    

Magnus Persson (2007:7) ställer sig frågan: varför läsa litteratur? Detta är en fråga 

som blivit alltmer svår att besvara. Kan inte läraren motivera eleverna till 

litteraturläsning sker den heller inte på fritiden i samma utsträckning.  

Skönlitteraturen har inte en självklar roll i skolan och detta kan ställa till problem när 

det handlar om att motivera elever till läsning. Det är viktigt att aktivt i klassrummet 

diskutera läsningen, speciellt i och med det mediesamhället vi lever i nu.   

 

Det är inte längre givet eller självklart vilken skönlitteratur som ska läsas i skolan, 

ej heller hur mycket som ska läsas, hur den ska läses och varför den ska läsas 

(Persson, 2007:82).  

 

2.5 Skolans läsundervisning  
 
I läroplanen för grundskolan (2011) kan vi läsa att undervisningen bl.a. ska stimulera 

elevernas intresse för läsning. Läsning är som tidigare nämnts en central del i såväl 

skolan som livet efter skolan. Det är viktigt att elever får ta del av många olika slags 

texter:  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 

tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, 

scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. (Skolverket, 2011:222) 
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Detta är alltså ett mål undervisningen ska uppnå i grundskolans senare år. Eleverna 

kommer i skolan att få ta del av skönlitterära texter. Däremot nämner inte läroplanen 

något om digitala eller analoga böcker.   

2.6 Elevers läsvanor 
 
Läsvanor är en faktor som påverkar läsförmågan och påverkas av läsförmågan. Vi kan 

anta att ju mer elever läser desto bättre läser man, men även att ju bättre man läser 

desto mer läser man (Fredriksson & Taube, 2012:59). Redan 1971 gjordes det en 

studie bland elever i fjärde, femte och sjätte klass i Florida om läsförmågor och 

läsvanor är relaterade och den visade att läsvanor och läsförmåga är relaterade 

(Lamme, 1971). 

 Det finns en rad olika faktorer som påverkar om elever faktiskt läser eller inte 

läser utanför skolan. Enligt Fredriksson och Taube (2012:57) finns det antigen 

biologiska eller genetiska faktorer som påverkar elevers fritidsläsning. Faktorer som 

påverkar är familjen och hur den socioekonomiska statusen ser ut. Detta är däremot 

något som helt lämnas utanför denna undersökning. Däremot kan 

familjemedlemmar vara med och påverka genom att tipsa om läsning. Skolrelaterade 

faktorer påverkar även läsutvecklingen för eleverna, där tillgänglighet för litteratur 

såsom i digitala eller analoga texter spelar stor roll, menar Taube och Fredriksson 

(2012:58).  

2.6.1 Vad elever läser, hur mycket och vem som 
rekommenderar skönlitteraturen 
 
I en undersökning av PISA (2009) har de undersökt vad elever läser. I 

undersökningen framgår det att färre än hälften av eleverna läser skönlitteratur ofta. 

32,4 % av eleverna läser någon typ av skönlitteratur flera gånger i veckan eller 

månaden.  Mindre än 10 % läste någon typ av facklitteratur flera gånger i veckan. I 

denna undersökning kan vi även se att elever som läser ofta får ett betydligt bättre 

resultat på PISA:s lästest. Även PIRLS (2006) har gjort ett likande lästest där utfallet 

blev ungefär detsamma. De elever som läser längre texter oftare får ett bättre resultat 

på lästesterna. Undersökningen år 1971 i Florida som gjordes av läraren Lamme 

visade att bättre läsare inte väljer sina böcker från flera olika källor. Den största 

källan där eleverna fann böckerna de läste var skolbiblioteket, där ca 70 % av 

eleverna kunde hitta böckerna de läser. Undersökningen visar även att det är ca 70 % 
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av eleverna som inte blir rekommenderade de böcker de läser utan hittar de på något 

sätt själva utan några tips av andra. Detta var alltså innan internets tid. De som 

rekommenderar näst flest böcker är bibliotek, sedan kommer läraren, kompisen och 

sist familjemedlemmarna (Lamme, 1971:23). 

 

2.7 Datoranvändning  
 
”Under de senaste 20 åren har en radikal förändring av våra medievanor ägt rum och 

detta har inte minst haft betydelse för barn och ungdomar. ” (Fredriksson & Taube, 

2012:105) 

Vi vet att vi lever i en förändring och enligt en undersökning som Dagens 

Nyheter (2014)  gjorde har vi sett att det varit ett stort säljras för böcker. Redan i 

PISA:s undersökning är 2009 visade det sig att 99 % av alla femtonåringarna har 

tillgång till dator och internetuppkoppling hemma. Det som påverkade den 

traditionella läsningen, enligt undersökningen, var att elever surfade mycket på 

datorn och tittade mycket på TV. I en internationell jämförelse av flera länder, 

inklusive Sverige, visar det sig att i och med den ökade datoranvändningen så blir 

läsvanorna förändrade.  Ulla Johnsson-Smaragi och Anneli Jönsson (2002) menar 

även de att TV:n och datorn kan ha konkurrerat ut den skönlitterära läsningen. I 

deras avhandling skriver de att ungdomar hellre tillbringar sin lediga tid framför 

TV:n eller datorn än att ägna sig åt läsning. Undersökningen sträcker sig mellan åren 

1976 och 1998 och visar att 11–12 åringar tillbringade flera timmar åt både 

bokläsning och tv-tittande än vad ungdomar i åldern 15–16 år gjorde.  Under mitten 

av 90-talet när användandet av internet kom igång på allvar sjönk lästimmarna något 

hos ungdomarna i åldern 15–16 år, däremot ökade den för 11-12 åringarna trots att 

deras datoranvändande också ökade 

Johnsson-Smaragdi och Jönsson menar att trots att det är en ny tid med TV-

tittande och datoranvändning inte direkt konkurrerade ut bokläsningen. Istället är 

det en fråga om inställning och attityd till bokläsning. De menar även att anledningen 

till att den traditionella läsningen minskat är på grund av uppväxtmiljö och föräldrars 

syn på bokläsning.  I och med PISA:s undersökningar 2009 fanns det ingen forskning 

på vad läsplattor användes i för utsträckning med tanke på att det var ett relativt nytt 

fenomen.  
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Gunilla Molloy (2007) menar att idag innebär läsning av texter mer än bara att läsa 

skönlitterära böcker. Vi har bytt ut den traditionella läsningen och inkluderar andra 

medier. Vi lever inte längre i ett samhälle där boken står i centrum utan det är andra 

medier som tar allt mer plats. Molloy menar att internet har påverkat elevers 

läsvanor och dessutom öppnat en helt ny värld för den yngre generationen; 

Jag såg inte bara denna kompetensutveckling elever emellan i skolkorridorerna 

på rasterna. Jag ser den också ständigt på bussar och caféer, ungdomar som 

sitter lutade tillsammans över mobiltelefoner inte större än cigarettpaket 

medan de instruerar och lär av varandra. (Molloy, 2007:149ff)  

Olin-Scheller (2006:214) skriver även hon i sin doktorsavhandling om medierna och 

populärkulturen som lockar ungdomar. Hon menar att elever möter olika textvärldar 

i och utanför skolan. I skolan möter elever klassiska typografiska texter och utanför 

skolan när eleverna fritidsläser möter de känslomässiga texter som ofta är 

multimodala. McCornick (1994:87) har en teori om att mötet mellan läsaren och 

textens repertoar skapar meningsskapande och lärande.  

 

2.8 E-böcker och digital läsning  
 
Nu finns det flera möjligheter att läsa en bok på och Marie Lebert (2009:3) menar 

att: ”The book is no longer what it used too be.”    

Pedro David Martinez-Estrada och Roger N. Conaway (2012:125) skriver att 

många människor använder sig av Ipad eller andra verktyg för privat bruk, men de 

ställer sig frågan i vilken utsträckning de används som ett pedagogiskt verktyg i 

klassrummet: 

Many people have considered purchasing a tablet device, such as an iPad, Kindle, or 

Nook, for personal use, yet how many have considered adopting this new technology as 

a pedagogical tool in the classroom?  

 

Olin-Scheller (2006:11ff) skriver att den danske medieforskaren Kristin Drotner 

(1992) menar att vuxenvärlden ofta är rädd för nya medier och kan se det som socialt 

och moraliskt hot mot de unga och som många gånger är det mest kritiska 

professionella förmedlare.  Vidare menar Olin-Scheller att hon känner igen sig i dessa 

tankebanor, men att hon fått upp ögon för hur dessa populärkulturella texter kan 
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användas i goda syften. Vi lever i förändringens tid och i ca 500 år hade den tryckta 

boken funnits innan den absolut första digitala boken kom ut år 1971 (Lebert, 

2009:3).  Vid den här tiden var datoranvändningen inte särskilt utvecklad och 

minnet på datorerna inte så välutvecklat därför var det mest korta texter som gavs ut 

som digitala böcker. Det var först under år 1998–1999 som biblioteken började med 

digitala böcker. Enligt Lebert (2009) var det först under år 2003 som digitala böcker 

började säljas världen över och år 2005 blev företaget Google intresserad av detta. I 

dagens läge har alla bibliotek tillgång till e-böcker. Det finns även möjlighet att lägga 

in texter som e-böcker och vi kan till och med författa egna böcker som e-bok. 

Martinez-Estrada och Conaway skriver att i framtiden kommer detta att bli den 

största plattformen för läsning: 

 

Just as the arrival of information technology (computers, Internet, satellite 

com- munication, and mobile devices) has transformed the everyday life and 

habits of most people, educational technology experts predict that before the 

year 2015 the eReader will be the largest platform used in university education. 

(2012:126) 
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3 Metod och Material  
 
Studien är en kvantitativ undersökning för att få ett stort perspektiv på hur läsningen 

ser ut bland dagens ungdomar.  Enkäterna är utformade på så sätt att det finns 

förbestämda svarsalternativ, men även en del öppna frågor för att få ta del av 

elevernas åsikter och funderingar kring framtidsläsningen.   

3.1 Kvantitativ undersökning 
 
För att kunna knyta an till de problemformuleringar, syftet och frågeställningar som 

studien är avsedd att ge svar på valde jag att genomföra en kvantitativ undersökning. 

Kvantitativa undersökningar bygger på uppgifter som går att räkna och ger 

översiktliga resultat (Lagerholm 2005:28). Kvantitativa undersökningar är räknebara 

och besvarar frågor som ”hur många”, ”hur mycket” eller i ”vilken utsträckning” och 

det är vad jag vill ha svar på i min undersökning. För att kunna ge svar på mina 

frågeställningar används medelvärde, minimumvärde, maximumvärde och även 

standardavvikelse anges i uppsatsen.  

3.2 Urval 
 
Jag valde att undersöka tre klasser. Klasserna var en årskurs sju, åtta och nio. Valet 

av skola var av ett bekvämlighetsurval och sedan blev jag tilldelad en klass från varje 

årskurs av lärarna på skolan. Skolan var en högstadieskola i Mellansverige. Jag visste 

sedan innan att skolan är en så kallad ”en-till-en-skola”, där eleverna har tillgång till 

varsin Ipad i skolan, men även utanför skolan. Att välja en skola där eleverna har 

tillgång till varsin Ipad var ett medvetet val eftersom jag ville se hur eleverna 

använder sina läsplattor för läsning utanför skolan. Jag vet att eleverna har haft 

liknande undervisning genom årskurserna.  

3.3 Genomförande  
 
Jag tog tidigt kontakt mentorerna i respektive årskurs som för att se om studien var 

genomförbar i dessa årskurser. Sedan skickade jag ut ett informationsbrev (se bilaga 

1) till rektorn där jag redogjorde för vad studien kommer att handla om och om jag 

fick genomföra studien på skolan.  Jag fick rektors och mentorers medgivande om att 

genomföra studien. Skolan jag har genomfört min undersökning på är en 

högstadieskola. Informanterna fyllde i enkäten under lektionstid och de hade ingen 
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tidspress på sig. Det tog alltifrån 5 minuter till 20 minuter att fylla i enkäterna, men 

alla elever var tvungna att sitta kvar vid sina platser tills resten av eleverna hade blivit 

klara, detta gjordes för att eleverna inte skulle känna sig stressade. Jag hade en del 

elever som valde att inte delta och fick några ofullständigt ifyllda enkäter. Jag fick in 

19 stycken fullständigt ifyllda enkäter utav 23 elever från årskurs sju.  Det var 21 

elever i årskurs 8 som deltog. I årskurs nio deltog 19 elever och alla enkäter var 

fullständigt ifyllda.  Jag sammanställde all data vilket blev 59 enkäter i MS Word och 

MS Excel, där även beräkningarna är gjorda. Jag formaterade ett kalkylblad för varje 

årskurs i MS Excel och har därefter räknat ut medelvärdet, maximumvärdet, 

minimumvärdet och standardavvikelsen. Valet av detta gjordes för att se hur det 

minsta och största värdet i varje årkurs såg ut och för att få ett medelvärde på det 

resultatet. Standardavvikelsen angavs för att se hur mycket värdet avvek från 

medelvärdet i varje årkurs, eftersom de hade betydelse för studiens resultat.  

Procenten av elevernas svar har även det räknats i MS Excel som sedan formaterats 

till tabeller i MS Word. I analysen har jag tagit hjälp av Birgitta Rudbergs (1993) bok 

Statistik.  

3.4 Etiska principer 
 
Jag följde under hela studien Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsprinciper som 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 

Jag informerade informanterna om att undersökningen är frivillig och att de inte 

kommer kunna identifieras. Jag talade även om vad undersökningen handlar om och 

var de kan läsa uppsatsen efter avslutad undersökning.   Jag informerade 

informanterna om att det är endast jag och min handledare som kommer att ha 

tillgång till enkäterna och att de inte på något sätt kan identifieras. En del av 

informanterna var under 15 år, men i samråd med handledare, mentorer och rektor 

samt att undersökningen inte var av etiskt känslig karaktär beslutades det att 

medgivande från vårdnadshavare inte behövdes. En förutsättning för detta är även 

att undersökningen sker under ramen av ordinarie arbetstid, vilket gjordes i mitt fall 

då de undersöktes på lektionstid. Eleverna kunde när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att de kunde ha negativa konsekvenser för dem. Informanterna 

meddelades också att enkäterna kommer att förvaras hos mig och ingen annan än jag 

och min handledare kan ta del av dem och att de kommer att förstöras efter att 
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slutversionen av uppsatsen är inlämnad. I och med att jag talade om att det var 

frivilligt deltagande var det en del elever som valde att lämna klassrummet.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet  
 
Studien är endast genomförd på en skola där läsplattan har en roll i undervisningen. 

Studien ger alltså endast svar på hur det ser ut på just denna skola. Alla eleverna har 

samma lärare och liknande undervisning.  

Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2009:112) skriver att validitet är 

”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. För att 

precisera det mer kan vi säga att det är ”graden av överensstämmelse mellan den 

teoretiska och den operationella definitionen” (2009:112–113). Validiteten blir alltså 

hög om man verkligen mäter det man avser att mäta. Först och främst måste jag dock 

operationalisera syftena med min uppsats för att få mätbara svar i min undersökning 

(Lagerholm, 2005:27). I undersökningen har jag avsett att undersöka hur mycket 

högstadieelever upplever att de läser på fritiden men även vad elever föredrar och 

vem som rekommenderar. Eleverna fick även svara på frågor om hur de tror att det 

kommer att se ut i framtiden. Det är lättare för eleverna att svara på frågor om hur 

mycket det läser än om vad de föredrar och vad det tror om framtiden. Detta är svar 

som kan variera beroende på hur de upplever läsningen från dag till dag, därför är det 

viktigt att rätt frågor ställs så att det blir lätt för informanterna att fylla i enkäten. 

Validiteten uppnås genom att syftet besvaras genom frågorna på enkäten. Bjereld, 

Demker och Hinnerfors (2009) förklarar vidare att om validitet är beroende på vad 

som mäts, så är reliabiliteten beroende på hur den mäts. Det gjordes genom att gå 

tillbaka till frågeställningarna som jag ville ha svar på och efter det utformade jag 

med hjälp av handledare enkäterna. I undersökningen har jag undersökt 

högstadieelevers fritidsläsning och validiteten är hög, jag har alltså undersökt det jag 

påstår att jag gör.  Fråga 10a–10b i enkäten gick däremot inte att analysera då 

eleverna svarat ofullständigt, vilket betyder att validiteten och reliabiliteten var låg. 

Enkäten har vissa brister och skulle studien göras upprepas på en annan grupp skulle 

fråga 10 a–b behöva ändras. Flera elever valde också att inte fylla i de öppna 

frågorna, hade studien gjorts om kunde jag valt att göra intervjuer också. Övriga 

frågor i enkäten där det endast kan kryssas har resultaten analyserats på ett 



	   15	  

tillförlitligt sätt genom MS Excel. Jag har kontrollräknat mina egna enkäters siffror 

för att stärka reliabiliteten.  
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4 Resultat 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av studien. Resultaten kommer 

att presenteras i tabeller och löpande text, med citat från eleverna. Alla svar är 

sammanställda utifrån enkäten (se bilaga 2). Jag kommer att presentera årskurserna 

var för sig. Sedan kommer jag presentera vem som rekommenderar de skönlitterära 

texterna eleverna läser. Därefter kommer jag att göra nedslag i den öppna frågan om 

varför de väljer analog eller digital läsningen, för att sedan presentera hur eleverna 

vill läsa i framtiden. Redogörelse för viktiga tendenser i varje tabell kommer att 

göras.  

4.1 Resultat läsning  
	  
I de olika årskurserna kan vi se att procentuellt flest elever i årskurs 7 läser på 

fritiden. Det är sedan nästan jämnt fördelat i årskurs 8 om elever läser eller inte på 

fritiden. I årskurs 9 är det lite fler elever som läser på fritiden än elever som inte gör.  

Det intressanta är att det inte blir sämre och sämre ju äldre de blir, men samtidigt 

inte heller bättre. Samtidigt är det tänkvärt att det finns många elever som inte läser 

skönlitteratur på fritiden. Nedan i tabellen kan vi avläsa andelen elever som läser på 

fritiden.  

	  
Tabell 1.  Andelen elever som uppger att de läser på fritiden  

 

Läser elever på 

fritiden? 

Åk 7  

 

Åk 8 Åk 9 

Ja 63 % 52 % 58 % 

Nej  37 % 48 % 42 % 

	  
	  
 

På nästa sida visas en tabell över hur mycket eleverna i de olika årkurserna uppger att 

de läser.   
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Tabell 2. Hur mycket elever uppger att de läser.  

 

Årskurs: Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Läsning timmar/ 

veckan totalt 

31,5 timmar 63,8 timmar 21,5 timmar  

Medelvärde 1,66 timmar 3 timmar 1.13 timmar 

Maximum 7 timmar 18 timmar 4 timmar 

Minimum 0 timmar 0 timmar 0 timmar 

Standardavvikelse 1,9 timmar 5,5 timmar 1,31 timmar 

 
Vi kan se av resultaten att de skiljer sig över årskurserna. Medelvärdet är liknande i 

årkurs 7 och 9, men eleverna i årskurs 8 har ett högre medelvärde. 

Standardavvikelsen är även där högre vilket betyder att flera avviker från 

medelvärdet, det är alltså en större spridning på de elever som går i årskurs 8.  

Överlag kan vi se att i årskurs 7 och 9 är det liknande siffror och i årskurs 8 ser det 

annorlunda ut. Det är färre elever som uppger att de läser på fritiden i årskurs 8 och 

genom dessa siffror kan vi se att det finns elever som läser väldigt mycket mer än 

andra i årskurs 8, med tanke på det höga maximumvärdet. Eftersom eleverna har 

samma lärare och liknande undervisningen är det svårt att svara på varför resultaten 

ser ut som de gör. En tanke är att det kan finnas en högre motivation och intresse hos 

en del eleverna i årskurs 8.  

4.2 Vilken form av läsning eleverna föredrar  
 

Undersökningen gav även svar på vilken form av läsning som eleverna föredrar. I 

årskurs 8 är det även jämnt fördelat mellan vilken form eleverna föredrar att läsa på, 

till skillnad från årskurs 7 och 9 där båda klasserna har uppgett att de föredrar 

pappersböcker. Av analysen av dessas siffor kan vi se att eleverna i årkurs 8 föredrar 

e-böcker i större utsträckning än elever i de andra årskurserna.  Trots att eleverna har 

samma svensklärare kan de ha blivit introducerade på ett annat sätt till e-böcker 

eftersom många gillar det. Elever i årskurs 7 som är nya användare av ipads har 

förmodligen inte kommit in den formen av läsning, därav uppger många att de 

föredrar pappersböcker framför e-böcker. På nästa sida finns en tabell över vilken 

form av läsningen som eleverna i respektive årskurs föredrar.  
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Tabell. 3. Formen läsning eleverna föredrar. 

 

Vilken form 

elever föredrar: 

Åk 7 Åk 8 Åk 9 

Pappersbok 68 % 48 % 68 % 

E-bok 26 % 48 % 32 % 

Båda 6 % - - 

Ingen -  4 % - 

   

 

4.3 Vem rekommenderar skönlitteraturen? 
 
Enkäten var utformad på så sätt att eleverna kunde fylla i flera av alternativen om 

vem som rekommenderade de böcker elever läser.  Resultaten var mycket varierande 

och flera elever kryssade för flera av alternativen.  

Av dessa resultat kan vi avläsa att det är stor spridning på vilka som 

rekommenderar böcker till eleverna.  Gemensamt för årskurserna är att det är ofta 

lärare/skola som rekommenderar både pappersböcker och e-böcker.  

Familjemedlemmar är även det några som i stor utsträckning rekommenderar 

skönlitteraturen eleverna läser. Anmärkningsvärt är att det inte är många elever som 

blir rekommenderade böcker av bibliotek, men även inte heller internet.  I alla 

årskurserna kan vi se att kompisar är en relativt vanligt förekommande 

rekommendationskälla. I skolan och av lärare får eleverna mycket tips på läsning. 

Många elever lyssnar även på familjemedlem och kompis när de rekommenderar 

litteratur. Samtidigt visar det att biblioteket inte har någon stor roll i 

rekommendationerna, men heller inte internet som skulle kunna vara en konkurrent 

till biblioteket. På nästa sida visas en tabell över eleverna upplevda 

rekommendationskällor, i tabellen är P= pappersbok och E = e-bok.  
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Tabell. 4. Vem som rekommenderar skönlitteratur.  

 

Rekommenderar 

litteratur: 

 Åk 7 

     P        E 

Åk 8  

      P        E 

Åk 9 

     P        E 

Familjemedlem 

Lärare/skola 

Bibliotek 

Kompis 

Internet 

Ingen  

Annat alternativ 

40 % 12 % 

16 % 52 % 

8 % 4 % 

12 % 12 % 

4 % 4 % 

8 % 16 % 

12 % 0 % 
 

42 % 12 % 

20 % 16 % 

7 % 5 % 

18 % 12 % 

4 % 5 % 

9 % 50 % 

0 % 0 % 
 

30 % 14 % 

30 % 42 % 

4 % 0 % 

22 % 7 % 

0 % 9 % 

0 % 28 % 

14 % 0 % 
 

 
 

4.4 Form av läsning som elever föredrar 
 
Under denna rubrik kommer jag göra några nedslag i den öppna frågan om varför 

elever föredrar den typ av läsning som de gör.  Flera elever lämnade de öppna 

frågorna tomma. Tidigare i resultatpresentationen har jag presenterat en tabell över 

vad eleverna föredrar, här kommer bara svaren från de öppna frågorna på varför de 

föredrar just den formen av läsning. Jag har tagit ut de svaren som skiljer sig från 

varandra för att få en helhet över varför elever väljer som de gör. Jag kommer att dela 

upp svaren årskursvis.  Svaren är autentiska med vad eleverna skrivit i enkäten. 

Frågan som ställdes var: Varför föredrar du just den typen av läsning? (fråga 12, se 

bilaga 2). 

Generellt var det fler elever som valde pappersbok före e-bok som svarade på 

denna fråga och i studiens helhet var det flest elever som valde just pappersboken.  

De flesta som föredrar e-bok gör det för att det är enkelt, smidigt och lättillgängligt.  

De som föredrar pappersbok vill undvika tekniska problem och tycker att det är 

fysiskt lättare att läsa i en bok med pärmar.  Intressant är att en elev tycker att man 

lär sig bättre när man läser i pappersbok. Av svaren kan vi se att pappersboken är 

mest populär och det är överlag lättare för eleverna att läsa en pappersbok.  
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4.4.1 Årskurs 7 

 

Elever som föredrar pappersbok svarade: 

Tycker det är skönare att kunna bläddra. 

 

För jag brukar läsa på kvällen och då är jag trött, så då är det skönt med en pappersbok. 

 

För det första är det bättre att läsa i en bok än på en läsplatta (för ögonen) och så är det 

roligare. 

 

Ibland kan jag få ont i huvudet när jag läser på en platta. 

 

Tycker det är skönare att kunna bläddra och en bok är lättare att ta med sig. 

 

Elever som föredrar e-bok svarar:  

 För det är lättare. 

 

 För att det är lättare att komma ihåg Ipaden i jämförelse med boken. 

  

För den är bara skönare att läsa.  

4.4.2 Årskurs 8 

 

Elever som föredrar pappersbok svarar: 

För det är roligare att sitta med en bok än mobilen. Det blir mysigare att sitta under 

täcket att läsa.  

 

Det känns bättre. Jag blir även så trött av att läsa på plattan. Jag får även ont i ögonen 

av att läsa på plattan.  

 

För det är mycket enklare att få den boken man vill läsa. 

 

Elever som föredrar e-bok svarar:  

Ipaden har jag nästan alltid med mig överallt och då behöver jag inte ha med både Ipad 

och bok. 
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För att läsplattan har jag med mig mer ofta än en pappersbok. Om jag läser en vanlig 

bok så behöver jag någon slags lampa som kan lysa upp sidorna, med en ebook behövs 

ej det.  

4.4.3 Årskurs 9  

 

Elever som föredrar pappersbok svarar: 

För det känns bättre. Plus det är inte bra att ha läsplattan så nära ögonen som har när 

man läser av plattan. 

 

Jag föredrar pappersböcker för jag lär mig bäst genom att läsa pappersböcker.  

 

För att pappersboken drar inget batteri och appen råkas inte stängas helt plötsligt eller 

liknande. En pappersbok känns mer real och säker.  

 

Elever som föredrar e-bok svarar:  

Har med Ipaden överallt och appen finns. Det blir enkelt att bara ta upp den. 

 

Enklare och roligare. 

 

Enklare och smidigare. 

4.5 Elevers åsikter om framtiden 
 

Här presenterar jag elevers åsikter om framtiden.  Jag kommer som ovan dela upp 

svaren årskursvis. Fler elever hade hoppat över denna fråga. En del elever hade även 

svara ”vet ej”, ”bryr mig inte”. Jag har valt att sortera svaren på så sätt att de som 

betyder något för studien finns med här, de som svarat vet ej eller inte alls har jag 

plockat bort. Svaren är autentiska med vad eleverna skrivit. Frågan som ställdes var: 

Hur tror du att du kommer göra i framtiden när det gäller att läsa pappersböcker 

eller e-böcker? (fråga 13, se bilaga 1). 

Flera av informanterna valde som sagt att inte svara på de öppna frågorna och 

av de som svarade var det både ur gruppen som föredrar e-bok och de som föredrar 

pappersbok. Av svaren jag fick in kan vi se att eleverna tycker att både pappersbok 

och e-bok har sina fördelar och nackdelar och av dessa svar kan vi se att båda har 

betydelse för eleverna och kommer även att ha i framtiden. Det finns elever som bara 
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vill läsa e-böcker och det finns elever som endast vill läsa pappersböcker. Båda 

formerna har ett egenvärde. Det var heller inga stora skillnader mellan årskurserna i 

denna fråga.  

 

4.5.1 Årskurs 7 

 

Jag kommer fortsätta läsa pappersböcker, för att bli tröttare på kvällen och så jag sover 

bättre 

 

Jag kommer fortsätta läsa pappersböcker tills de försvinner. 

 

Man ändras säkert och det blir nog mer populärt med e-böcker, så jag kommer säkert 

läsa både och. 

 

Jag kommer läsa både och. 

 

Jag vill helst läsa pappersböcker men de kanske försvinner. 

 

4.5.2 Årskurs 8 

 

Jag tror att jag kanske kommer att läsa mer i pappersböcker när jag är hemma. Om jag 

inte är hemma kommer jag nog läsa e-böcker så att jag slipper ta med bok, ipaden har 

jag alltid med mig. 

 

Jag tror att jag kommer fortsätta läsa ebooks för att det är bara att ladda ner på 

läsplattan man slipper gå till biblioteket och låna böcker. Man kan läsa böcker på 

mobilen och det tycker jag är otroligt händigt och smart så det kommer nog jag nog läsa 

mycket i framtiden. För det är viktigt att läsa så jag ska bli bättre på det.  

 

Jag tror jag kommer variera från pappersbok och e-bok. 

 

Jag har ingen aning, men jag tror att jag kommer läsa mest pappersböcker. 

4.5.3 Årskurs 9  

	  
Jag köper nog pappersböcker för att jag gillar mer böcker i pappersform. 
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Jag kommer nog alltid föredra pappersböcker framför e-böcker. 

 

Jag kommer läsa e-böcker, naturligtvis. Det är enklare än böcker. 

 

Tror att endast e-böcker kommer finnas kvar i framtiden. 

 

Jag tror pappersböcker kommer att vara kvar med e-böcker blir mer och mer populära 

och folk kommer nog läsa mer e-böcker eftersom för det flesta har mobiler eller 

surfplattor då. 
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5 Diskussion 
 
Nedan kommer jag att diskutera valet av att göra en kvantitativ undersökning. Jag 

kommer även att kritisera valet av enkätfrågor och redogöra för valet av metod. 

Därefter kommer jag diskutera resultaten utifrån den valda litteraturen. Slutligen ger 

jag förslag på vidare forskning.  

5.1 Metoddiskussion 
 
Valet av metod var enkelt då jag vill ha ett övergripande svar på i vilken utsträckning 

fritidsläsning sker. Jag ville ha ett värde på hur mycket elever läser utöver 

skolundervisningen och hur de föredrar att läsa. Samtidigt ville jag även veta vem 

som rekommenderar skönlitteraturen. Jag utformade enkäten (se fråga 10a-b i bilaga 

2) på så sätt att informanterna kunde fylla i om de följde de som rekommenderade 

litteraturen. Tanken var att eleverna skulle fylla i under de rubrikerna som de hade 

svarat på föregående fråga. Nästintill alla elever missuppfattade detta och fyllde i 

under alla påståenden under denna fråga, trots att de inte blev rekommenderade av 

t.ex. kompis så fyllde de i om de följde tipsen eller inte. Därför kunde jag inte 

analysera denna fråga.  Jag valde även att ha två öppna frågor i enkäten. Det valet 

gjorde jag medvetet för att jag ville få svar om elevers åsikter och tankar kring 

litteraturläsning i pappersbok respektive e-bok. Jag ville inte att eleverna skulle bli 

låsta vid svarsalternativ.  Valet av öppna frågor är ett bra komplement till frågorna 

med svarsalternativ. Däremot föll många svar bort då eleverna valde att inte skriva på 

de tomma raderna. Flera elever skrev, ”vet inte” eller ”bryr mig inte” och detta kan ha 

påverkat resultatet. Ett komplement till dessa frågor kunde varit har ha ett antal 

intervjuer för att få en djupare förståelse, men samtidigt hade jag endast fått ett 

godtyckligt resultat beroende på vilka elever som valts ut. Bjereld, Demker och 

Hinnerfors (2009:119) menar att det inte går att dra en skarp gräns mellan 

kvantitativ och kvalitativ undersökningar utan varje fråga och svarskategori som 

utformas grundar sig på tolkningen av varje enskilt resultat som är en tolkning av 

teoretiska antaganden om undersökningsobjektets egenskaper och kvaliteter.   

 Sammanfattningsvis kan jag säga att fördelarna med metoden kvantitativ 

undersökning är att jag fick in mycket data. Nackdelarna är att enkäten hade några 

brister där informanterna hade fyllt i enkäten ofullständigt. Flera informanter 

negligerade även de sista öppna frågorna.   
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5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Fritidsläsningen 
 
Det finns en rad olika faktorer som påverkar om elever faktiskt läser eller inte läser 

utanför skolan. Enligt Fredriksson och Taube (2012:57) finns det både biologiska och 

genetiska faktorer som påverkar elevers fritidsläsning och även tillgängligheten. I och 

med Ipads som alla mina informanter innehar så finns alltid litteraturen tillgänglig, 

trots det väljer långt ifrån alla elever att fritidsläsa. Forskningen talar om att 

tillgängligheten är viktig del för att elever ska kunna läsa på fritiden och i och med 

Ipads finns litteraturen tillgänglig dygnet runt.  

I resultatet framgår det att långt ifrån alla elever ägnar sig åt fritidsläsning 

utanför skolan. Olin-Scheller (2006) menar tillsammans med Rosenblatt och 

McCormick att läsningen är ett aktivt val eleven kan göra och att läsning sker av olika 

anledningar och att det är en personlig process. De menar att skönlitterär läsning är 

viktigt och då något som bör ske på fritiden.  PIRLS (2009) har också undersökt 

elevers attityder till läsning och i denna undersökning visar det sig att 45 % har en 

positiv attityd till läsning, att 44 % av eleverna har en relativt positiv attityd till 

läsning, och att endast 10 % har en negativ attityd till läsning. Eleverna i denna 

undersökning hade en mer negativ inställning till läsning med tanke på hur mycket 

de läste utanför skolan. Det var nästintill hälften av eleverna som inte regelbundet 

varje vecka läste skönlitteratur. PISA:s (2009), PIRL:s (2006) och Lammes (1971) 

studier visar att goda läsvanor ger bra resultat i olika lästest.  Trots detta kan eleverna 

ha en positiv inställning till läxläsning, något som denna studie inte visar något 

resultat för. Det är inte heller några större olikheter mellan årskurserna med 

undantag för vissa elever i årskurs 8 som läser betydligt mer än andra elever, vilket 

för att standardavvikelsen var något högre där.  

Persson (2007:7) ställer sig frågan: varför läsa litteratur? Detta är en fråga som 

blivit alltmer svår att besvara. Kan inte läraren motivera eleverna till litteraturläsning 

sker den heller inte på fritiden i samma utsträckning. Alltså kan den skönlitterära 

läsningen vara en motivationsfråga som läraren har ett stort ansvar för. PISA (2009) 

undersökte även i vilken utsträckning elever läste skönlitteratur och undersökningen 

visade att 32,4 % av eleverna läser någon typ av skönlitteratur flera gånger i veckan 

eller månaden. Om jag jämför mina resultat med denna studie visar det sig att i alla 

årskurser ägnar sig över hälften av eleverna sig åt fritidsläsning. En av anledningarna 
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skulle kunna vara att eleverna har tillgång till läsplattor där många av eleverna 

faktiskt läste sin skönlitteratur. Av resultaten kan vi se att många elever läser både på 

läsplatta och i böcker och att tillgängligheten var e-böcker var en av anledningar till 

att de valde just den typen av läsning.  

Av elevernas resultat kan jag se att böcker är inte bara pappersböcker längre 

utan e-böckerna är ett alternativ, trots detta så föredrar flest elever pappersböckerna. 

Martinez-Estrada och Conaway (2012) menar att e-reader kommer vara den största 

läroplattformen redan nästa år, men om man ser till mina informanter så kommer de 

inte läsa skönlitteratur på läsplattan, utan böcker kommer alltid att leva vidare.  

Molloy, Olin-Scheller, Jonsson-Smaragdi och Jönsson påpekar alla att vi lever i en 

förändringens tid där medieutbudet blir allt större. Molloy (2002) talar om att hon 

ser elever umgås över mobiltelefoner och en av mina informanter svarade att: ”Jag 

tror pappersböcker kommer att vara kvar med e-böcker blir mer och mer populära 

och folk kommer nog läsa mer e-böcker eftersom för det flesta har mobiler eller 

surfplattor då.”    

5.2.2 Rekommendationer av litteratur 
 
Det finns mycket som är anmärkningsvärt om vem som rekommenderar 

skönlitteraturen som eleverna faktiskt läser. I studien av Lamme (1971) som 

visserligen är gjord för över 40 år sedan så var det övervägande biblioteken som var 

den stora källan till läsningen. I dagens läge ser inte fallet alls ut så; av alla 

informanter som deltog i denna studie var det endast 1 eller 2 elever ur varje klass 

som svarade att biblioteket var en rekommendationskälla. Attityder till läsning kan 

komma hemifrån och en positiv bild av min studie var att många av eleverna svarade 

att det var familjemedlemmar som rekommenderade skönlitteraturen som de läste 

både i pappersbok och som e-böcker. Enligt Lamme behöver nödvändigtvis inte 

duktiga läsare välja skönlitteraturen från flera olika källor utan många elever letar 

upp böckerna själva. I Lammes studie visar det sig att de som rekommenderar minst 

böcker är familjemedlemmar och detta har alltså förändrats mycket till nu när min 

studie visar precis tvärtom.  
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5.2.3 Elevers syn på framtiden 
 
Vi vet att vi lever i en förändring och enligt en undersökning som Dagens Nyheter 

(2014)  gjorde har vi sett att det varit ett stort säljras för böcker. Redan i PISA:s 

undersökning är 2009 visade det sig att 99 % av alla femtonåringarna har tillgång till 

dator och internetuppkoppling hemma.  Trots detta så är inte alla elever positiva till 

läsningen på läsplattor. Flera av eleverna i undersökningen svarar att de inte gillar 

läsningen på Ipads för att de får ont i ögonen, de blir trötta, det är jobbigt att bläddra, 

teknologin kan krångla och att man måste se till att ha batteritid på den. Det som 

däremot talar för e-boken är lättillgängligheten.  Flera elever svarade att det är bara 

att ladda ner böcker och de slipper gå till biblioteket och hämta böckerna. Flera 

informanter svarar att de kan tänka sig läsa på både och. Någon tycker det är 

mysigare med pappersböcker och en annan tror att dessa kommer försvinna helt. Av 

svaren kan jag bara se att flest elever föredrar pappersböcker och just nu är det det 

mest populära mediet för fritidsläsning.  Ur en pedagogisk synvinkel visar det att 

lärare har en möjlighet att introducera både analoga och digitala böcker till eleverna.  

Alla studier som PISA och PIRLS gjort visar att goda läsvanor visar goda 

läsresultat. Även studien som gjordes i Florida 1971 av Lamme visar att goda läsvanor 

och läsförståelseresultat är relaterade. Att läsplattan fått en ny roll och kan användas 

för läsning av e-böcker ses som något positivt, många elever väljer att läsa sin 

litteratur på läsplatta eller till och med i mobiltelefonen och av forskningen av 

Johnsson-Smaragdi Jönsson (2002) visar det att internet inte konkurrerar ut 

läsningen. Fortsätter teknologin att gå framåt så kommer även läsningen att 

utvecklas och läsresultaten bli bättre.  Att attityder har en avgörande roll till läsning 

är forskare överens om och jag som lärare har en viktig roll att motivera till läsning 

som Persson (2007) skriver om.  Jag som lärare har också en viktig roll när det 

handlar om att göra skönlitteraturen tillgänglig om det så handlar om pappersböcker 

eller e-böcker spelar ingen roll. Pappersböcker har ett egenvärde, men e-böcker ger 

nya möjligheter skulle jag vilja påstå.   

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Ingången till denna undersökning var att Dagens Nyheter år 2014 skrev att det varit 

ett stort säljras för pappersböcker och en av anledningar till detta kan vara att e-

böcker blir mer populära. Bland ungdomarna i undersökningen kan vi se att både e-

böcker och pappersböcker läses. Att läsa skönlitteratur digitalt är ett relativt nytt 
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fenomen och det har inte gjorts speciellt mycket forskning kring det, trots att e-

böcker har funnits sedan 1971. Martinez-Estrada och Conaway skriver att år 2015 

kommer undervisningen ske på läsplattor. Det krävs en hel del ny forskning kring 

detta då det är ett relativt nytt fenomen. Enligt mig är det mycket intressant att se hur 

det kommer att se ut i slutet av 2015, i vilken utsträckning kommer läsplattorna att 

användas då. Det skulle även vara intressant att jämföra denna studie med skolor där 

läsplattan inte är en del av undervisningen.  
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Bilaga 1. Informationsbrev  
	  

E-bokens spridning 
Hej! 

Jag heter Jenny Johansson och studerar mitt femte år på lärarutbildningen på Mälardalens högskola med 
inriktning svenska och idrott. Just nu läser jag min sista termin svenska och ska skriva uppsats på avancerad 
nivå. 

Jag ska skriva en uppsats där jag ska undersöka om ni har kommit i kontakt med E-böcker och i vilken form ni 
föredrar att läsa skönlitteratur.  

I en artikel i Dagens Nyheter 25/9-14 kunde vi läsa att senaste året har försäljningen av böcker sjunkit starkt. 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur vanligt det är att läsa skönlitteratur som digitala texter. E-böcker 
kan vara framtidens läsning och därför är det viktigt att undersöka hur det ser ut hos er högstadieelever i dag. I 
undersökningen kommer det ingå en årskurs 7:a, en årskurs 8:a och en årskurs 9:a. Ni ombeds därför att delta för 
att ni går på en skola där Ipaden är en del av undervisningen och ni skulle kunna kommit i kontakt med digitala 
texter.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som kommer att göras under lektionstid. Enkäten är 
anonym och dina svar kommer endast användas för att främst sammanställa statistik och enskilda personer 
kommer inte kunna identifieras.  Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt avbryta under 
tiden du fyller i enkäten, utan motivering och negativa konsekvenser för dig. Ingen obehörig kommer få ta del av 
de ifyllda enkäterna, materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som utför undersökningen och för 
min handledare.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen DiVA. 

Enkäterna kommer att förstöras efter att slutversionen av uppsatsen är inlämnad.  

Jag är tacksam om just du vill delta i undersökningen! 

Uppsatsförfattare:    Handledare: 
Jenny Johansson    Håkan Landqvist 
jjn10005@student.mdh.se    hakan.landqvist@mdh.se 

Eskilstuna den …………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2. Enkät   
	  

Läsvaneundersökning 
Frågorna handlar om läsning utanför skolan 

 
Sätt ett kryss i rutan eller skriv på de tomma raderna! 
 
1.  
☐ Flicka       ☐ Pojke 
 
 
2. Årskurs: 
 
☐ 7      ☐ 8     ☐ 9 
 
 
3. Läser du böcker, utöver läxläsning, utanför skolan på 
fritiden? 
 
☐ Ja   Ungefär hur många timmar i veckan:_________
         
☐ Nej 
 
 
4. Svarade du ja: Varför läser du på fritiden? 
__________________________________________________
_________________________________________________ 
 
5. Svarade du nej: Varför läser du inte på fritiden? 
__________________________________________________ 
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6. Läser du böcker i pappersform eller på läsplattan? 
 
☐ Böcker i pappersform 
 
☐ Läsplattan 
 
☐ Båda alternativen 
 
 
7. Vilken typ av böcker läser du i pappersform utanför skolan? 
 
☐ Noveller 
☐ Självbiografier 
☐ Romaner 
☐ Deckare 
☐ Fantasyböcker 
☐ Sagor 
☐ Faktaböcker 
☐ Poesi 
☐ Annat alternativ: 
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8. Vilken typ av böcker läser du på läsplattan utanför skolan? 
 
☐ Noveller 
☐ Självbiografier 
☐ Romaner 
☐ Deckare 
☐ Fantasyböcker 
☐ Sagor 
☐ Faktaböcker 
☐ Poesi 
☐ Annat alternativ: 
 
 
 
9a. Vem tipsar dig om pappersböckerna du läser? 
Kryssa ett eller flera alternativ! 
 
☐ Lärare/skola 
 
☐ Bibliotek 
 
☐ Familjemedlem 
 
☐ Kompis 
 
☐ Annat alternativ: 
_____________________________________ 
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9b. Brukar du följa råden från dem som tipsar dig om 
pappersböcker? 
 
Lärare/skola ☐ oftast   ☐ oftast inte 
 
Bibliotek  ☐ oftast   ☐ oftast inte 
 
Familjemedlem ☐ oftast  ☐ oftast inte 
 
Kompis  ☐ oftast   ☐ oftast inte 
 
Annat alternativ ovan ☐ oftast  ☐ oftast inte  
 
Kommentar:_____________________________________ 
 
 
 
10a. Vem tipsar om E-böcker du kan läsa på läsplattan? 
Kryssa ett eller flera alternativ! 
     
☐ Lärare/skola 
 
☐ Bibliotek 
 
☐ Familjemedlem 
 
☐ Kompis 
 
☐ Annat alternativ: 
____________________________________ 
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10b. Brukar du följa råden från dem som tipsar dig om e-
böcker? 
 
Lärare/skola ☐ oftast  ☐ oftast inte 
 
Bibliotek  ☐ oftast  ☐ oftast inte 
 
Familjemedlem ☐ oftast ☐ oftast inte 
 
Kompis  ☐ oftast  ☐ oftast inte 
 
Annat alternativ ovan ☐ oftast  ☐ oftast inte  
 
Kommentar:_____________________________________ 
 
 
11. Föredrar du att läsa böcker i form av vanlig pappersbok 
eller e-bok? 
 
☐ Pappersbok 
 
☐ E-bok på läsplatta 
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12. Varför föredrar du just den formen av läsning? 
 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
13. Hur tror du att du kommer göra i framtiden när det gäller 
att läsa pappersböcker eller e-böcker? 
 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan!  
 
Jenny Johansson 
	  
 


