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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att se om lustläsning i projektform kan förändra 
fordonselevers attityder till läsning och ge eleverna ökad lust att läsa skönlitteratur. Som 
utgångspunkt för min uppsats använder jag mig av resultaten från min empiriska 
undersökning som jag genomfört genom både kvantitativa enkätundersökningar och 
kvalitativa intervjuer. Avsnittet med bakgrund och tidigare forskning behandlar skolans 
läsprojekt som läsfrämjande, forskning om läsfrämjande projekt, svenska ungdomars 
läsning, ungas och yrkeselevers anledningar och motivation till att läsa eller inte läsa, samt 
ungas och yrkeselevers attityder till läsning och skönlitteratur. Resultaten av min 
undersökning visar att en majoritet av eleverna tycker att det är tråkigt med läsning och 
skönlitteratur, men att de ändå är positiva till att delta i läsprojektet. Resultatet visar även 
att ett läsfrämjande projekt kan ha viss effekt på elevernas attityder till läsning och ge ökad 
läslust, även om resultatet inte kan generaliseras till andra populationer.

�  av �2 71



Självständigt arbete på avancerad nivå. Sara Strömberg

Innehållsförteckning
Sammanfattning 2....................................................................................................................................................

1. Inledning 4.................................................................................................................................................................
1.1. Uppsatsens disposition 5...................................................................................................................................

2. Bakgrund och tidigare forskning 6.......................................................................................................................
2.1. Skolans läsprojekt som läsfrämjande 6............................................................................................................
2.2. Forskning om läsfrämjande projekt 7..............................................................................................................
2.3. Svenska ungdomars läsning 8..........................................................................................................................
2.4. Ungas anledningar och motivation till att läsa eller inte läsa 9...................................................................
2.5. Yrkeselevers anledningar och motivation till att läsa eller inte läsa 12......................................................
2.6. Ungas attityder till läsning och skönlitteratur 13.........................................................................................
2.7. Yrkeselevers attityder till läsning och skönlitteratur 14...............................................................................

3. Syfte 15......................................................................................................................................................................
4. Metod 16.....................................................................................................................................................................

4.1. Val av metod 17...................................................................................................................................................
4.2. Urval 17................................................................................................................................................................
4.3. Tillvägagångssätt inför insamlandet av empiriskt material 16 18...............................................................
4.4. Genomförande av undersökningen 19............................................................................................................
4.5. Metod för sammanställning och analys av det empiriskt insamlade materialet 20.................................

5. Resultatredovisning 21............................................................................................................................................
5.1. Bakgrund: presentation av de intervjuade eleverna 21................................................................................
5.2. Bakgrund: elevernas läsvanor före projektet 22.............................................................................................
5.3. Varför eleverna läser eller inte läser, före läsprojektet 25.............................................................................
5.4. Varför eleverna läser eller inte läser efter läsprojektet 29.............................................................................
5.5. Elevernas attityder till läsning före projektet 35............................................................................................
5.6. Elevernas attityder till läsning efter projektet 39...........................................................................................
5.7. Elevernas tankar om och upplevelser av läsprojektet före projektet 40.....................................................
5.8. Elevernas tankar om och upplevelser av läsprojektet efter projektet 42....................................................

6. Diskussion 45............................................................................................................................................................
6.1. Varför eleverna läser eller inte läser 45...........................................................................................................
6.2 Elevernas attityder till läsning och skönlitteratur 48.....................................................................................
6.3 Elevernas tankar och upplevelser om läsprojektet 51....................................................................................
6.4. Förslag på vidare forskning 52.........................................................................................................................

7. Käll- och litteraturförteckning 53..........................................................................................................................
7.1. Otryckta källor 53...............................................................................................................................................
7.2. Tryckta källor och litteratur 53.........................................................................................................................

8. Bilagor
Bilaga 1 58...................................................................................................................................................................
Bilaga 2 59...................................................................................................................................................................
Bilaga 3 63...................................................................................................................................................................
Bilaga 4 67...................................................................................................................................................................
Bilaga 5 70...................................................................................................................................................................
Bilaga 6 71...................................................................................................................................................................

�  av �3 71



Självständigt arbete på avancerad nivå. Sara Strömberg

1. Inledning
Våren 2016 gjorde jag min första verksamhetsförlagda praktik inom utbildningen 
Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Merparten av min praktiktid tillbringades 
med en svensklärare vid idrottsprogrammet på en gymnasieskola med i huvudsak 
högskoleförberedande program. Men några timmar i veckan fick jag även möjlighet att 
auskultera en svensklärare vid fordonsprogrammet på en gymnasieskola med enbart 
yrkesförberedande program och med en dominans av pojkar. Som lärarkandidat kunde 
jag inte undgå att lägga märke till – vad jag uppfattade som – en skillnad i intresse för och 
inställning till läsning och skönlitteratur mellan eleverna. Eleverna på fordonsprogrammet 
verkade inte vara särskilt intresserade av att läsa och ofta uttryckte de negativa tankar 
kring både läsning och skönlitteratur högt i klassrummet. Dessa negativa uttalanden 
kunde även drabba dem själva genom att de på olika sätt nedvärderade sig själva i 
förhållande till svenskämnet.

När det var dags för min andra praktikperiod hösten samma år hamnade jag på skolans 
fordonsprogram på heltid och mina iakttagelser av elevernas låga läs- och bokintresse 
fortsatte. Ibland upplevde jag det även vara svårt att tala med dem om populärkultur 
överhuvudtaget eftersom de ofta saknade referenser till exempelvis litteratur och film – 
inte bara klassiska verk utan även litteratur och film som då låg på topplistorna eller som 
på annat sätt hade fått genomslag bland unga. Jag blev nyfiken på om det fanns fog för 
mina iakttagelser och på vilka orsaker som i så fall kunde tänkas ligga bakom.

Samtidigt, när jag lärde känna eleverna bättre upptäckte jag att det, ofta väl dolt, kunde 
finnas ett läsintresse hos vissa och att det också gick bättre att engagera eleverna i en text 
om det handlade om något som de verkligen var intresserade av. I samma veva fick jag 
även höra om det läsfrämjande projekt som skolans bibliotekarier år 2013 hade initierat 
och som nu är ett återkommande inslag på skolan varje år. Efter första året med projektet 
hördes enbart positiva röster om det i media (2014-02-11). En tidig utvärdering av 
projektet (lokal utvärdering, finns i min ägo) som biblioteket gjorde visade också att de 
flesta elever var positiva efter projektets slut och ville att det skulle komma tillbaka. Men 
en klass stack ut: merparten av eleverna i en fordonsklass visade sig vara negativt 
inställda till att projektet skulle återkomma.

Eftersom det tidiga empiriska materialet kunde sägas överensstämma med mina egna 
reflektioner på fordonsprogrammet blev jag intresserad av på att ta reda på mer om dessa 
elevers läsning. Utvärderingen behövde ju inte nödvändigtvis tala om att eleverna var 
negativt inställda till läsning och skönlitteratur, den kunde lika gärna visa att de var 
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negativt inställda till att delta i projektet som sådant. (Mer om projektet i media och 
bibliotekets tidigare utvärdering berörs under rubrikavsnittet Bakgrund och tidigare 
forskning.) Jag blev intresserad av att ta reda på om ett läsfrämjande projekt i skolan på 
något sätt kan förändra elevers läsning och intresset för att läsa skönlitteratur och beslöt 
mig för att undersöka nästa omgång av projektet hösten 2016 då samtliga elever vid 
fordonsprogrammet årskurs 1 skulle delta. 

Det finns enligt forskaren Jonas Andersson ( 2015, s. 14) få undersökningar som har 
undersökt just effekter av läsfrämjande insatser i Sverige och han nämner inte en enda i 
Kulturrådets kunskapsöversikt Med läsning som mål där han skriver om metoder och 
forskning på det läsfrämjande området. Detta trots att just ”Effekter av läsfrämjande 
verksamhet” hamnade på plats fem på listan över de tio viktigaste forskningsfrågorna 
som bör prioriteras när Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap i samarbete 
med Svensk Biblioteksförening utförde studien På säker grund (2009, s. 13). Det är både kul 
och lite vanskligt att vara en av pionjärerna. I ett större perspektiv hoppas jag att min 
uppsats kan hjälpa till att öka förståelsen kring ungas läsning generellt och yrkeselevers 
läsning i synnerhet.

1.1. Uppsatsens disposition

En kort presentation av hur innehållet i uppsatsen är upplagt:

Kapitel 1 innehåller inledning och uppsatsens disposition.

I kapitel 2 tas bakgrund och tidigare forskning i förhållande till mina frågeställningar upp.

I kapitel 3 beskrivs syftet med uppsatsen och på vilket sätt jag avgränsat min 
undersökning. 

Kapitel 4 innehåller en redogörelse av den metod jag valt att använda mig av och en 
beskrivning av det urval jag gjort. Dessutom redovisas tillvägagångssättet inför 
insamlandet av det empiriska materialet och hur undersökningen är genomförd. Jag 
beskriver också vilken metod jag använder för att sammanställa resultatet och göra 
analysen.

I kapitel 5 redovisas resultatet och min tolkning av enkätundersökningarna och 
intervjuerna som här knyts samman för att skapa både bredd och djupare förståelse. 
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I kapitel 6 diskuteras och presenteras slutsatser kring vad min undersökning gett i 
förhållande till tidigare forskning och mina egna funderingar.

Kapitel 7 innehåller en käll- och litteraturförteckning.

2. Bakgrund och tidigare forskning

2.1. Skolans läsprojekt som läsfrämjande

För några år sedan var intresset för att låna och läsa böcker svagt på skolan i min 
undersökning. Det berättar bibliotekarien David (anteckningar från intervju 2016-10-20, 
finns i min ägo) Han och de andra bibliotekarierna såg också tendenser på att elever som 
visade ett intresse för böcker och läsning blev retade. De började fundera på vad de skulle 
kunna hitta på för att få igång en biblioteksverksamhet, förbättra böckernas rykte på 
skolan och väcka en lust att börja läsa för läsandets skull hos eleverna. I förlängningen var 
målet ökad läsförståelse. Förhoppningen var också att eleverna skulle få en förståelse för 
vilken litteratur just de gillade. Bibliotekarierna ansåg det viktigt att deltagarna skulle få 
välja själva vad de ville läsa men att de i egenskap av bibliotekarier skulle göra allt de 
kunde för att hjälpa dem att hitta något i deras smak. De ansåg det också viktigt att 
läsningen inte skulle vara kopplad till någon skoluppgift överhuvudtaget eftersom de 
bedömde att det kunde få eleverna att tappa lusten innan de ens hade börjat. Att alla 
lärare, däribland de manliga fordonslärarna, också deltog såg de också som centralt. 
Bibliotekarien David berättar att många av fordonslärarna är elevernas hjältar och kan 
därmed spela en betydande roll för elevernas motivation att läsa (anteckningar från 
intervju 2016-10-20, finns i min ägo). 

Till slut hittade de en projektidé som tidigare prövats och uppskattats av Jacobsskolan i 
Hässleholm (Skolvärlden, 2012). Läsprojektet handlar om ”läsfrämjande för 
läsfrämmande” och går ut på att både elever och lärare börjar dagen, oavsett vilket ämne 
som ligger först på schemat, med att läsa en bok de har lust att läsa under 20 minuter. 
Denna nöjesläsning forsätter deltagarna sedan med under tre veckor i sträck. I januari 2014 
introducerades projektet på den för min undersökning aktuella gymnasieskolan för första 
gången. Det året deltog samtliga elever i årskurs 1, sammanlagt 130 elever vid 
programmen fordon, el, vvs och fastighet samt industri. Skolans personal kunde tidigt 
vittna om projektets effekt på eleverna (2014-02-11). Utlåningen ökade och eleverna lånade 
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inte bara fler utan även tjockare böcker. Eleverna sågs till och med sitta i korridorerna och 
läsa. När biblioteket samma år gjorde en utvärdering genom en enkätundersökning (lokal 
utvärdering, finns i min ägo), där 82 elever av sammanlagt 130 svarade, visade den att de 
flesta var positiva efter projektets slut och ville att det skulle komma tillbaka. I en av 
fordonsklasserna dominerade dock en negativ inställning. Där svarade 60 procent att de 
inte ville att projektet skulle återkomma (a.a).

Nu är läsprojektet ett återkommande inslag på skolan och ses närmast som en ordinarie 
del av undervisningen. Läsningen i projektet avser tryckta medier och inte ljudböcker. 
Bibliotekariernas ambitioner med projektet överensstämmer på flera punkter med 
Kulturrådets definition av läsfrämjande i en nationell handlingsplan som innebär att ”göra 
läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som inte läser, öka tillgången till 
en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar, ge fler 
möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur, ta bort hinder för läsning, bredda 
en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet”(Andersson, 2015, s. 11).

2.2. Forskning om läsfrämjande projekt

I Sverige dominerar kartläggningarna av läsfrämjande verksamhet. Som tidigare nämndes 
finns det inte så mycket forskning om effekter av läsfrämjande insatser i landet, trots att 
det är ett växande område internationellt (Andersson, 2015, s. 14). Andersson menar att de 
flesta läsfrämjande projekt och program som bedrivs i Sverige aldrig utvärderas och att 
flera forskare hävdar att det ”råder brist på kritiskt och analyserande utvärderingar och 
rapporter om biblioteksprojekt” (s. 17). Eftersom studierna ofta handlar om att se om 
beviljade medel har kommit till nytta tonas ofta det negativa med projekten ner medan det 
positiva höjs. Möjligen beror avsaknaden, enligt Andersson, också på det svåra i att 
värdera den här typen av resultat då olika forskare kan komma fram till olika resultat vad 
gäller samma insats. En lösning för att komma runt detta kan enligt Andersson (2015) vara 
att göra metaanalyser, det vill säga att analysera de olika forskningsstudierna i förhållande 
till varandra. Organisationen International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA) tror hur som helst att forskning kan fylla en viktig funktion när det 
gäller att planera, bedöma och förbättra läsfrämjande program och verksamhet genom att 
till exempel mäta ett projekts kvalitet och hur det påverkar en verksamhet och dess 
deltagare (Farmer & Stricevic 2011, s. 11–12). Andersson (2015) hävdar att det är angeläget 
att följa upp och utvärdera läsfrämjande insatser både ”för att kunna identifiera eventuella 
brister och se utvecklingsmöjligheter”.
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Det finns flera undersökningar som bekräftar den fria läsningens goda effekter. En är 
rapporten Research evidence on reading for pleasure från Department for Education i London 
(2012) där Christina Clark och Kate Rumbold pekar på att fri läsning inte bara kan 
förbättra en individs skriv- och läsförmåga utan även öka individens förståelse av 
samhället och världen (s. 9). Fri läsning kan också göra skillnad när det kommer till unga 
med mindre priviligerad social bakgrund. OECD-studien Reading for Change (2002) visar 
att unga som läser regelbundet på fritiden har bättre läsförmåga oavsett föräldrars 
yrkesstatus (s. 20).

2.3. Svenska ungdomars läsning

Läsning är ett lika komplext som angeläget ämne, inte minst för att läsning anses vara en 
grundläggande färdighet, en förutsättning för att lyckas i skola och arbetsliv och för att 
som medborgare ha möjlighet att fullt ut delta i samhället (Fredriksson & Taube, 2012, s. 
8). I läroplanen för gymnasieskolan, Gy11 motiveras litteraturstudiernas viktiga position 
inom svenskämnet med att skönlitteraturen tillåter människan att ”lära känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket, 2014).

Under flera år har stora internationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS talat om 
en oroande utveckling: svenska elevers kunskap och likvärdighet i läsförståelse har sjunkit 
sedan år 2000 både både vad gäller traditionell läsning och digital läsning (Skolverket, 
2013). 2012 befann sig sig resultaten för första gången under genomsnittet i OECD, vilket 
innebar att nästan var fjärde 15-åring hade svårt att förstå en text. Den sjätte Pisa-
rapporten (Skolverket, 2016b) som släpptes i år kom med det glädjande beskedet att 
svenska ungdomars resultat i läsförståelse är tillbaka på samma nivå som 2009 och 
därmed åter är något högre än OECD-genomsnittet. Men det är fortfarande en bit kvar till 
toppresultaten i PISA-studien från år 2000.

Samtidigt som allt mer forskning visar att den som läser skönlitteratur kan öka sin 
förmåga att känna empati, hantera kriser och utveckla sin egen identitet (Pettersson, 2015, 
s. 18) talar andra undersökningar om att unga läser allt mindre böcker. Ett exempel är 
Statens litteraturutredning Läsandets kultur (2012, s. 40) där en successiv och tydlig 
minskning av andelen som läser minst en gång i veckan i grupperna med unga (16–24 år) 
sett över de senaste tre decennierna noterades (s. 45). Trenden gäller både för unga män 
och unga kvinnor. Som en följd av de förändrade medievanorna ser nätsurfandet ut att ha 
trängt undan ungas intresse för böcker och läsning (s. 30). 

�  av �8 71



Självständigt arbete på avancerad nivå. Sara Strömberg

I en debattartikel i Dagens Nyheter (2014-08-08) hävdar Dino Viscovi, lektor i medie- och 
kommunikationsvetenskap, att anledningen till  att ungas läsförståelse sjunker är en direkt 
följd av det nya digitalsamhället och ställer frågan om hur skolan ska samspela med 
digitaliseringen. Viscovi pekar på att den digitala kulturen visst innehåller läsning, men att 
den oftast är mer översiktlig och selektiv än litteraturläsningen eftersom nätläsaren möts 
av så mycket information.

Statens litteraturutredning medförde att regeringen lade propositionen ”Läsa för 
livet” (2013/14:3) som föreslår nationella mål för litteratur- och läsfrämjande. Detta 
”innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens 
särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång 
till litteratur av hög kvalitet”. Läsningens hotade ställning har också fått regeringen att 
genomföra flera läsfrämjande satsningar för att öka barns och ungas läsning. En satsning 
som fått stort gehör är till exempel pågående ”Läslyftet” (Skolverket, 2016a) med syfte att 
gynna läsundervisningen i skolan genom en kollegial kompetensutveckling. ”Läslyftet” 
sjösattes 2015 och pågår fram till och med 2018. Nytt för i år är att regeringen tillsatt en 
läsdelegation med Katti Hoflin i spetsen med uppdraget att samordna och kartlägga flera 
läsfrämjande insatser bland barn och unga i exempelvis skolan (Dir 2016:78). 

En annan undersökning som visar att unga läser allt mindre böcker är Nordicoms 
presentation av trender och fakta om bokläsning utifrån Mediebarometern. I rapporten 
Läser någon längre? (2016) redovisar Ulrika Facht och Karin Hellingwerf att bokläsarna i 
åldersgruppen 15–19 år har sjunkit från 54 till 38 procent en genomsnittlig dag, mellan 
2001 och 2015. I Statens medieråds rapport Ungar och medier – Fakta om barns och ungas 
användning och upplevelser av medier (2015) framkommer också att andelen unga som själva 
anser sig ägna för lite tid åt böcker/tidningar har blivit fler mellan 2012/13 och 2014 (s. 
12). I åldersgruppen 13–16 år har andelen stigit från 42 till 49 procent och i åldersgruppen 
17–18 år har andelen stigit från 44 till 54 procent.

2.4. Ungas anledningar och motivation till att läsa eller inte läsa

Christina Clark och Kate Rumbold (2006, s. 14-16) pekar på att det kan finnas flera 
anledningar till att unga läskunniga inte utvecklas till läsare. Sådana saker som rädsla för 
att misslyckas som läsare, en känsla av att inte hänga med i sina klasskamraters lästempo, 
att tycka att böckernas ämnen inte angår en själv eller kan relateras till egna intressen eller 
att vid något eller flera lästillfällen ha upplevt tristess kan göra att en individ inte ger 
läsningen en chans eller inte identifierar sig som en läsande människa. 
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Gunilla Molloy, filosofie doktor i svenska, har flera teorier om varför unga inte läser. 
Under Bokmässan i Göteborg presenterade Molloy barn- och ungdomsprojektet Expedition 
Läsning (2005) och menade att betygsättningen i skolan reducerar läsningen till en läxa och 
föder ett motstånd till läsning snarare än att framkalla läslust och läsmotivation. I sin bok 
När pojkar läser och skriver (2007) menar Molloy vidare att en av anledningarna till att 
pojkar läser mindre skönlitteratur än flickor är att de saknar manliga läsande förebilder 
både i skolan och hemma och därför väljer att ta avstånd från den världen när de själva 
ska konstruera sin manlighet (s. 161). 

Det finns mer forskning som visar att ungdomars intresse för läsning kan påverkas av 
läsande förebilder, till exempel föräldrar eller andra i hemmet, lärare i skolan eller 
kompisar både i skolan och på fritiden. Om detta handlar National Literacy Trusts (2011) 
stora brittiska läsundersökning Young People’s Reading and Writing skriven av Christina 
Clark and Jonathan Douglas. I den framgår det att skolor som har vuxna som synliggör sig 
som läsande människor lyckas bättre med att stödja elevernas läsutveckling än andra (s. 
25–44). 

När Clark och Rumbold (2006, s. 14–25) ställer frågan om vad läsmotivation egentligen är 
blir svaret utifrån ett samlat forskningsläge att det är en mångfasetterad konstruktion 
beroende av bland annat en individs läsmål, inre och yttre motivation, egen effektivitet 
och social motivation. Eftersom läsmotivation är så komplex som den är väljer Clark och 
Rumbold att fokusera på aspekterna som rör inre och yttre motivation för att förklara vad 
som vanligtvis får en människa att läsa. 

Inre motivation handlar om individens personliga intresse att läsa för läsningens egen 
skull, exempelvis för att bokens ämne intresserar så pass mycket att det i sig blir en bra, 
njutningsfull upplevelse. Inre motivation drivs av nyfikenhet och en tro på att läsningen 
har ett värde. De som läser på det här sättet har också ofta en förmåga att finna många 
ämnen intressanta. Yttre motivation innebär att individen läser för att någon annan, till 
exempel en lärare eller föräldrar, kräver det eller för att söka belöningar på ett eller annat 
sätt, som ett bra betyg. Trots att båda formerna av motivation kan sägas gynna läsningen 
pekar Clark och Rumbold (2006) på forskning som talar för att de som läser av inre 
motivation får fler positiva effekter av läsningen än de som läser av yttre motivation. Hit 
hör exempelvis större bredd och njutning i läsningen och även större uthållighet att 
självständigt hantera svårare läsuppgifter. Inre motivation ser även ut att bättre kunna 
hjälpa individen att bibehålla den information denne får av sin läsning. 
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Den sociala kontexten kan, som tidigare nämndes, också vara viktig för en individs 
läsmotivation. Om läsningen, som den ofta är i skolan, är kopplad till någon uppgift kan 
motivationen försvinna. Därför, menar Clark och Rumbold, att nöjesläsning måste ses som 
en aktivitet som i sig själv faktiskt kan leda till riktig och viktig utbildning och social 
interaktion med andra.

Forskaren Linda Gambrell (2011, s. 172–178) har sett flera faktorer som kan skapa 
läsmotivation hos elever i skolan, men faktorerna går även att överföra till fritidsläsning. 
Gambrell kallar det för regler, Seven rules of engagement, och hit hör att litteraturen ska ha 
relevans för det egna livet, att det ska finnas tillgång till ett varierat utbud av böcker och 
texter, att det ska finnas tid till att läsa, att eleven ska kunna välja själv vad denne vill läsa 
samt att det ska finnas någon form av social interaktion kring det lästa. 

Precis som Gambrell ser Sten Furhammar (1997, s. 168–338, ) ett samband mellan 
läsmotivation och litteratur som kan kopplas till läsarens eget liv och dennes egna 
intressen och erfarenheter, i sin avhandling. Furhammar kallar detta för ”den personliga 
upplevelseläsningen” och i anslutning till denna kategori berättas om vilka funktioner 
denna läsning fyller hos flera läsare som övergripande beskrivs som ”ivriga eller 
intresserade läsare”. I stor utsträckning lever sig dessa läsare sig in och identifierar sig 
med böckernas huvudkaraktärer. Men de stannar inte där utan går också vidare till att 
levandegöra personen bakom karaktärerna, det vill säga författaren. Den som har skrivit 
boken och dennes avsikt att förmedla ett visst budskap spelar ofta en betydande roll för 
dessa läsare (s. 307).

Det finns enligt Furhammar andra förhållningssätt till läsning som inte skapar 
läsmotivation i lika stor utsträckning. Dessa kategorier är: ”den opersonliga 
upplevelseläsningen”, som mest handlar om att läsa för underhållningens och 
avkopplingens skull. Här gör läsaren sällan kopplingar mellan handlingen och sitt eget liv. 
”den opersonliga instrumentella läsningen”, som innebär att läsa för nyttans skull till 
exempel för att få kunskaper som direkt kan användas i andra sammanhang (som exempel 
intervjuas en kvinna som läser veckotidningar för dess korsords skull) och ”den 
personliga instrumentella läsningen”, som kan kopplas till tröst och självreflektion (som 
exempel intervjuas en änka som läser Bibeln som tröst). 

Antologin Litteraturen på undantag – Unga vuxnas  fiktionsläsning i dagens Sverige, ett resultat 
av ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, har varit mycket användbar för 
min undersökning. I antologin skriver Olle Nordberg (2015) att han kom fram till att den 
vanligaste anledningen till att tonåringar läser är för att koppla av eller fly verkligheten. 
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Hans undersökning under rubriken ”Endast avkoppling från uppkoppling? Svenska 
tonåringars attityder till  fiktionslitteratur” (s. 181–205) visar att elever är mer stressande 
idag, men att de inte kopplar den stressen till den ständiga uppkopplingen på nätet utan 
till att det är så mycket i skolan. Att eleverna måste prioritera skolarbetet blir också deras 
argument till att de inte läser så mycket skönlitteratur – de hinner helt enkelt inte. 
Nordberg funderar ändå på om det inte är allt det som unga gör på nätet som är den 
huvudsakliga boven bakom elevernas tidsbrist. En del läser visserligen mer under loven, 
men inte heller då handlar det om att läsa djupt och analyserande, utan mer om 
avkoppling. Nordberg ställer härigenom frågan om elever i den digitala tidsåldern i själva 
verket läser skönlitteratur – när de väl gör det – för att koppla av från uppkopplingen?

2.5. Yrkeselevers anledningar och motivation till att läsa eller inte läsa

I tidigare nämnda antologi, Litteraturen på undantag – Unga vuxnas  fiktionsläsning i dagens 
Sverige, har Torsten Pettersson tillsammans med Skans Kersti Nilsson och Maria 
Wennerström Wohrne bland annat samlat material där fokus legat på ett 70-tal yrkeselever 
mellan 17 och 18 år. Pettersson (2015) menar att dessa elever har ”valt en skolform där 
läsning och läsfärdighet generellt spelar en mindre roll än i högskoleförberedande 
gymnasier” (s. 60). Det samlade materialet har resulterat i flera intressanta delstudier.

En slutsats som Pettersson presenterar i sin studie, som i boken fått rubriken ”Att lära sig 
något av det som inte är sant: 72 gymnasister om fiktionellt och dokumentärt 
berättande” (s. 63–77), är att varken kvinnliga eller manliga yrkeselever läser i någon 
nämnvärd utsträckning med syftet att ”lära känna världen bättre eller att förstå sig själv 
bättre” (s. 75). Flickorna sökte visserligen känsloupplevelser i större utsträckning än 
pojkarna, men framför allt läste samtliga för att få underhållning och avkoppling. 

Skans Kersti Nilsson (2015) noterar i kapitlet ” Internetgenerationens syn på  
fiktionsläsning: Samtal mellan unga vuxna i fokusgrupper” (s. 245–259) att grupperna 
med yrkeselever förknippade fiktionsläsning i huvudsak med skolan och därmed 
upplevde det mest som en plikt att läsa. Sällan eller aldrig läste eleverna på fritiden och de 
gav även uttryck för att böckerna måste vara spännande och lättlästa för att de inte skulle 
tröttna (s. 252). Stig-Börje Asplund (2010), som i sin doktorsavhandling Läsning som 
identitetsskapande handling studerat pojkars litteratursamtal under svenskundervisningen i 
en fordonsklass, menar att fordonskillarnas negativa inställning till skolgång och betyg 
formar deras gruppidentitet och därför i stort påverkar deras läsmotivation. Ett sikte på 
höga betyg och en ambition om att studera vidare, till exempel genom att läsa mer, skulle 
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kunna vara ett uttryck för att någon är på väg att lämna gruppens gemenskap (s. 207). 
Asplund kunde också se att eleverna för att bli läsmotiverade i stor utsträckning eftersökte 
ett samband mellan sina egna liv och den litteratur de läste. När inte text och eget liv så att 
säga matchade varandra hade eleverna ofta så fullt upp med att projicera sina egna liv,  
fritidsintressen och normer på texten att det, enligt Asplund, kunde påverka deras 
läsupplevelse, hindra deras förståelse av texten och göra läsningen mer ytlig (s. 199–201).

2.6. Ungas attityder till läsning och skönlitteratur 

Många är de forskare som mötts av att eleverna tycker att det är tråkigt att läsa 
skönlitteratur, skriver Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk inriktning, i sin 
avhandling Läraren, litteraturen, eleven (2002, s. 55). Hon nämner själv Jack Thomsons 
receptionsstudie Understanding Teenagers Reading (1987)  där Thomson fick höra cirka tusen 
tonåringar klassificera böcker som antingen ”tråkiga” eller ”spännande”. Vad menar 
eleverna egentligen när de säger att det är tråkigt att läsa skönlitteratur? frågar sig Molloy, 
som anser att det finns ett värde i att ta reda på detta just på grund av att åsikten samlar så 
många. Molloy visar att det kan finnas flera olika bakomliggande orsaker. I sina intervjuer 
möter Molloy till exempel en flicka som kallar en särskild bok för tråkig, vilket senare får 
sin förklaring i att hon helt enkelt anser att språket är för enkelt och att boken har för lite 
handling (s. 113). Molloy möter också en pojke som rent generellt anser det vara tråkigt att 
läsa skönlitteratur, men som vid närmare eftertanke tycker att det kan vara roligare om det 
är praktiska moment knutna till läsningen, som i det här fallet att göra en väggtidning om 
författaren till den aktuella boken (s. 134). Andra orsaker till att läsning blir trist kan vara 
att eleven inte klarar av att fylla textens tomrum, alltså det som är outtalat och 
underförstått i en text, med hjälp av sin egen värld och sina egna erfarenheter som en 
läsare måste göra för att få en hel och meningsfull läsupplevelse, eller att eleven har en 
föreställning av sig själv som en icke-läsare. 

Att den stress och tidsbrist som unga upplever idag kan vara en anledning till att svenska 
tonåringar inte läser så mycket skönlitteratur idag fann, som nämndes ovan, Olle 
Nordberg (2015) ut i sin studie. Nordberg utvecklar sina tankar kring denna stress och 
tidsbrist i förhållande till ungas attityder till fiktionslitteratur och hävdar att själva synen 
på skönlitteratur också har förändrats ”på ett sådant sätt att synen på skönlitteratur som 
något som utvecklar människors sinnen, utmanar fördomar och leder till nya perspektiv 
bytts ut mot en rent underhållande form av läsning där avkopplande inlevelse och ytlig, 
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direkt identifikation med texten är huvudmålet” (s. 203). Även här gör Nordberg 
kopplingar till det förhöjda livstempot i den digitala revolutionens skugga.

Inte all forskning talar för att unga ser på skönlitteratur som ren avkoppling. I Skans Kersti 
Nilssons (2015) undersökning uppgav merparten av eleverna, även yrkeseleverna med en 
mer avog inställning till litteratur, att de kunde se skönlitteraturens betydelse för 
självkännedom, självinsikt och personlig utveckling (s. 256). Det kan även ungas stora 
intresse för sanna, självutlämnande berättelser om misär tyda på. Annette Årheim (2013) 
har länge forskat om detta och i boken Misery Lit, en tunnare version av Årheims 
doktorsavhandling, När realismen blir orealistisk –Litteraturens "sanna historier" och unga 
läsares tolkningsstrategier (2008) diskuterar författaren vad detta intresse egentligen beror på 
och nämner några kategorier av läsare som antas dras till denna genre. Årheim menar att 
det kan handla om läsare som drivs av en nyfikenhet att veta hur det går för personen i 
fråga, eller läsare som kan känna igen sig i misären och på något sätt vill få bekräftelse. 
Andra läsargrupper kan söka tröst och jaga en ”terapeutisk effekt” (s. 104) eller eftersträva 
helt ny kunskap om något som de inte varit i kontakt med tidigare.

2.7. Yrkeselevers attityder till läsning och skönlitteratur

Maria Wennerström Wohrne (2015) har studerat attityder till läsning inom tre 
gymnasiegrupper. I kapitlet ”Begär eller uppror? Attityder till läsning inom tre 
gymnasiegrupper” (s. 209–243) funderar hon över om det kan finnas något samband 
mellan studieinriktning och attityd till skönlitteratur och fiktionsläsning. Hon kan 
konstatera en skillnad i attityd till skönlitteratur mellan eleverna vid de 
högskoleförberedande programmen och eleverna vid de yrkesförberedande programmen 
där den sistnämnda gruppen var tydligt avogt inställda till läsning av skönlitteratur. I sin 
analys kring vad yrkeselevernas negativa attityd kan bero på nämner Wennerström 
Wohrne bland annat det faktum att enkätundersökningen ägde rum i elevernas ordinarie 
klassrum vilket kan ha fått en ogynnsam effekt då eleverna rent generellt har en negativ 
attityd till skolarbete (s. 227). 

Att yrkeseleverna även lämnade många ofullständiga, raljerande och avvisande enkätsvar 
relaterar författaren till den gemensamma gruppidentitet eller ”tolkningsgemenskap” (s. 
226)  som även Asplund (2010) diskuterar i sin avhandling. En gruppgemenskap där 
identiteten ligger i de praktiska sysslorna och motståndet mot teoretiska aktiviteter är 
stort. Wennerström Wohrne (2015)  tror inte bara att dessa negativa attityder till skolan och 
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höga betyg finns i elevernas muntliga samtal med varandra utan även sitter ”i ryggen” när 
eleverna enskilt besvarar en enkät. 

Detta noterar redan Gun Malmgren, professor i litteraturvetenskap och pedagogik, i sin 
avhandling Gymnasiekulturer (1992) där det beskrivs hur motståndet mot svenskämnet, 
litterär bildning och kultur är ”entydigt och öppet” (s. 292) hos de manliga eleverna på de 
yrkesförberedande programmen. Malmgrens intervjuer med verkstadspojkarna visar att 
de tycker att det är tråkigt att läsa och också att de genomgående har svårt att ”se och 
förstå nyttan” med svenskämnet. Samtliga respondenter uppger också att de valt linjen för 
att de inte vill ”plugga” (s. 72).

I sin avhandling Skolans tal om litteratur: Om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i 
ett kulturellt återskapande menar forskaren Boel Englund (1997) att ordet litteratur i Sverige 
och i den svenska undervisningen blivit ett laddat ord förknippat med en ”särskild sorts 
bildning eller förmåga” (s. 21) och att det därigenom närmast ses som något förnämt som 
står utanför allt det andra som människor lär sig och så kallad vanlig verksamhet. Enligt 
Wennerström Wohrne (2015) kan yrkeselevernas avståndstagande mot fiktionsläsning vara 
kopplat just till denna attityd till litteraturen som något vördnadsvärt, en upphöjd syn 
som Wennerström Wohrne menar fortfarande till viss del lever kvar i 
litteraturundervisningen i svensk skola och som på samma gång representerar en värld 
som vissa elever inte känner att de kan relatera till (s. 233).

3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se om lustläsning i projektform kan förändra 
fordonselevers attityder till läsning och ge eleverna ökad lust att läsa skönlitteratur.

Mina frågeställningar med ovanstående syfte som utgångspunkt är:

1. Varför läser eleverna eller varför läser de inte före och efter projektet?

2. Hur många av eleverna som väljer att läsa skönlitteratur under projektet uppger att de 
fått ökad lust att läsa mer skönlitteratur efter projektet?

3.  Har elevernas attityder till läsning förändrats efter projektet?

4. Vad tänker eleverna om projektet innan det startar och hur upplever eleverna projektet 
efteråt?
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Mitt val att undersöka hur många av eleverna som får ökad lust att läsa mer skönlitteratur 
och inte andra genrer efter projektet har att göra med min egen nyfikenhet kring hur 
eleverna tar till sig just skönlitteratur eftersom jag tror, utan att göra någon värdering av 
olika genrer i övrigt, att det överlag krävs mer koncentration och uthållighet att läsa och 
förstå en skönlitterär bok på djupet än till exempel en serietidning. 

Även om jag också till viss del undersöker elevernas läsvanor är det inte min avsikt att se 
om läsprojektet kan förändra deras läsvanor. Orsaken är att jag inte bedömer det som 
möjligt att ta reda på hur mycket eller vad eleverna faktiskt kommer att läsa så snart efter 
projektet. Eftersom det har gått så kort tid efter projektet är det rimligare att försöka få syn 
på om läsprojektet förändrat deras känslor och föreställningar gentemot läsning. Risken 
finns annars att det blir allt för hypotetiskt. Valet föll därför på att låta det som rör 
elevernas läsvanor få tjäna som bakgrundskunskap före projektet eller som underlag till 
mina analyser i resultatdelen. För mig var det viktigt att få veta vilken grupp eller 
population jag har att göra med i analysen av resultaten. Till viss del behövs även 
läsvanefrågorna som ett led i att kunna besvara vissa av mina frågeställningar.  Ett 
exempel på det är läsvanefrågorna ”När du läser, vad läser du helst?” (före projektet) och 
”Nu när du ska läsa efter läsprojektet, vad tror du att du helst vill läsa då?” (efter 
projektet). Det behövs helt enkelt kännedom om vad eleverna läser för att komma åt 
varför eleverna vill läsa just detta. Likadant är det med frågan ”Vad valde du att läsa 
under läsprojektet?” som jag ansåg nödvändig att ställa för att närma mig en förståelse till 
varför eleverna vill eller inte vill läsa efter projektet.

4. Metod
I detta kapitel redogör jag för vilken metod jag valt och beskriver mitt urval. Vidare 
redovisas tillvägagångssättet för att genomföra undersökningen och hur de enkäter och 
intervjuer som ligger till grund för min studie konstruerats. Kapitlet redogör även för på 
vilket sätt sammanställningen och analysen av det empiriskt insamlade materialet skett. 
Sist ges en förklaring till varför två av frågorna i enkätundersökningarna tas bort. 

4.1. Val av metod

Valet av datainsamlingsmetod var för mig inte självklart. Göran Ejlertsson (2014, s. 11) 
menar att det är undersökningens syfte och frågeställningar som ska bestämma huruvida 
en kvantitativ eller kvalitativ ansats är passande. Eftersom jag inser att det behövs någon 
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form av bredare underlag att stå på för att sedan kunna gräva för en djupare förståelse har 
jag bestämt mig för att använda en metod med både kvantitativa och kvalitativa ansatser. 
Repstad (2007) menar att det kan vara en god idé att kombinera olika metoder för att på så 
sätt få ett bredare dataunderlag och en säkrare grund när resultatet ska tolkas.

Detta innebär att jag ämnar göra en gruppenkätsundersökning med kvantitativ ansats 
både före och efter läsprojektet för att se hur hur stor eller liten del av populationen som 
kan räknas in i de olika svarskategorierna, till exempel hur många som anser läsning vara 
tråkigt. Tanken är att lägga tyngdpunkten på enkätresultaten och sedan använda de 
kvalitativa halvstrukturerade intervjuer jag även ämnar göra som förstärkning. Enligt 
Repstad (2007, s. 15) går den kvalitativa intervjun på djupet men inte på bredden med 
syftet att skapa förståelse och se nyanser i en mångtydig helhet. Även intervjuerna 
genomförs före och efter läsprojektet.

4.2. Urval

Den grupp av individer, eller den population som var målet för min enkätundersökning 
var eleverna i årskurs 1 på fordonsprogrammet vid ett gymnasium i mellersta Sverige. På 
skolan går sammanlagt cirka 500 elever vid fem olika yrkesprogram, varav 60 elever, som 
är uppdelade i tre klasser, går första året på fordonsprogrammet. Dessa personer mellan 15 
och 16 år passade min undersöknings frågeställningar eftersom de skulle delta i det 
läsfrämjande projektet.

De tre respondenter som valdes ut för intervjuerna ingick i populationen för 
enkätundersökningen och blev först och främst utvalda för att de bedömdes ha just den 
information som kunde leda till att mina frågeställningar skulle kunna besvaras. Men jag 
sökte inte bara relevant information och viktiga upplysningar för ökad förståelse utan 
också variation i uppfattningarna. Repstad (2007, s. 62) menar att det bästa är om 
respondanterna är så olika varandra som möjligt för ett så allsidigt dataunderlag som 
möjligt. Min önskan var att personerna skulle vara olika varandra och därför lät jag inte 
slumpen styra urvalet. Den första respondenten valdes ut subjektivt av mig för att hon 
hade uttryckt sin negativa inställning till läsning och skönlitteratur. Den andra 
respondenten valdes av mig ut av motsatt skäl – för att hon hade uttryckt sin positiva 
inställning till läsning och skönlitteratur. Den tredje respondenten var svårare att välja 
eftersom jag var intresserad av någon som stod och vacklade i sin inställning. Jag frågade 
en av fordonslärarna om råd och läraren gav mig namnet på en pojke som han trodde 
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passade in på den beskrivningen. Samtliga respondenter ställde upp på att ingå i 
undersökningen.

4.3. Tillvägagångssätt inför insamlandet av empiriskt material

När beslutet att undersöka läsprojektet var taget tog jag kontakt med en av skolans 
rektorer för att få tillåtelse att göra det. Lärarnas samtycke var också nödvändigt och 
därför presenterade jag min idé på ett personalmöte. Både rektor och lärare ställde sig 
positiva till min undersökning. Eftersom min praktikperiod då fortfarande pågick och jag 
befann mig på skolan varje dag kom vi, mest av praktiska skäl, överens om att 
mentorstiden kunde vara ett bra tillfälle att göra enkät- och intervjuundersökningarna på. 
För mig var det viktigt att vara närvarande när eleverna besvarade enkäterna eftersom jag 
ville förklara mitt syfte med undersökningen och även ge förklaringar till vissa av 
enkätfrågorna. Ejlertsson (2014, s. 39) menar att den som vill ha hög svarsfrekvens behöver 
lägga tid på att motivera eleverna till att både svara, svara ärligt och se en mening med att 
delta. Då samtliga elever var under 18 år skickade jag ut ett brev till föräldrarna där jag 
informerade om studien, dess etiska riktlinjer och var de kunde nå mig om de ansåg att 
deras barn inte fick delta. En pojke fick inte delta. Brevet finns med som bilaga 1. 

I planeringen av min enkätundersökning har boken Enkäten i praktiken av Göran Ejlertsson 
(2014) använts. I utformningen av enkätfrågorna har Ejlertssons råd och regler (2014, s. 51–
118) funnits i mina tankar. Bland annat har ledande frågor undvikits i möjligaste mån och 
symmetri i svarsalternativen har försökts skapats genom att ha med lika många positiva 
som negativa svarsalternativ. Då undersökningens genremässiga tyngdpunkt ligger på 
skönlitteratur blev det också nödvändigt att till viss del selektera svarskategorier, det vill 
säga att använda en fråga till att selektera respondenterna som kunde besvara följdfrågor 
om just skönlitteratur.  Jag har försökt anpassa språket till den unga målgruppen genom 
att göra det så enkelt och rakt som möjligt. Frågeformuleringarna i enkätformulären har 
jag valt att standardisera. Därmed presenteras alla frågor och svarsalternativ på samma 
sätt för alla svarspersoner för att underlätta tolkningen av resultatet (Eljertsson 2014, s. 12).  
I enkäterna framgick att eleverna endast kunde välja ett svarsalternativ på alla frågor. 
Detta eftersom jag trodde att det skulle bli rörigt för dessa unga elever om de hade 
möjlighet att välja flera svarsalternativ bara på vissa frågor. De flesta av enkätfrågorna 
utformades som fasta frågor med fasta svarsalternativ, men ett par är öppna. Ejlertsson 
(2014) menar att det finns vissa svagheter med öppna frågor (s. 121), därför kommer en av 
dessa enkätfrågor att bortses ifrån (se s. 22). Enkäterna finns med som bilaga 2 och 3.
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Mycket tid och kraft har lagts på att utforma enkäterna på ett relevant sätt för att 
möjliggöra en bild av elevernas läsning före och en bild efter projektet. Första tanken var 
att använda samma frågor till båda enkäterna rakt av, men det visade sig vara svårt 
eftersom det rör sig om så kort tid mellan före och efter projektet. Med tanke på att det är i 
elevernas attityder gentemot läsning som jag har för avsikt att se någon förändring valde 
jag att utforma enkätfrågorna som rör dessa i båda undersökningarna på samma sätt. 
Skulle tidsspannet ha varit låt säga ett år vore det enklare att se mer konkret om till 
exempel läsvanorna hade förändrats, nu handlar det mer om det som pågår på ett inre 
plan hos eleverna.

I planeringen av min intervjuundersökning har boken Närhet och distans, av Pål Repstad 
(2007) använts. I enlighet med vad Repstad (2007, s. 86– 87) föreslår har en mall för frågor 
utformats för att få med det område som ska täckas och för att undvika irrelevanta 
utsvävningar, men mallen har inte använts slaviskt eftersom en bra intervju bör vara 
öppen för att kunna anpassas och förändras under samtalets gång. Intervjumallarna finns 
med som bilaga 4 och 5. 

4.4. Genomförande av undersökningen

Läsprojektet ägde rum mellan vecka 41 och vecka 44 år 2016 på skolan. Enkät- och 
intervjuundersökningarna före projektet genomfördes v. 39 och enkät- och 
intervjuundersökningarna efter projektet genomfördes v. 45 samma år bland 
fordonseleverna i årskurs 1 på skolan. Undersökningarna skedde på respektive klass 
mentorstid. Vid första enkätundersökningen var 47 elever (15 flickor och 32 pojkar) av 60 
närvarande och samtliga av dessa besvarade enkäten. Vid andra enkätundersökningen var 
52 elever (18 flickor och 34 pojkar) av 60 närvarande och de besvarade enkäten. Jag var 
närvarande vid introduktionen av båda enkäterna för att berätta om undersökningens 
syfte, förklara vissa frågor och understryka att deltagandet var frivilligt. Innan den första 
enkäten besvarades fick eleverna också läsa ett brev som förklarade att min undersökning 
beaktade forskningsetiska krav. Brevet finns med som bilaga 6. 

Samma veckor genomfördes intervjuerna enskilt i ett av skolans samtalsrum som ligger 
lite avskilt från klassrummen för att skapa en lugnare och skönare miljö. Det var jag som 
föreslog samtalsrummet men jag var samtidigt noga med att poängtera att eleverna själva 
kunde välja var de ville utföra intervjuerna. Samtliga elever uppgav dock att de ansåg det 
fungera bra med samtalsrummen och alla tre tillät att intervjuerna spelades in med hjälp 
av min telefon. Innan inspelningarna började pratade vi litegrann om hur gamla 
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respondenterna är, var de är uppväxta, var de bor nu och vad de gillar att göra på fritiden. 
Detta finns alltså inte inspelat utan endast nedtecknat hos mig. Varje intervjutillfälle tog 
ungefär 15 minuter, vilket betyder att varje respondent, om intervjutiden före och efter 
läsprojektet läggs samman, intervjuades i cirka 30 minuter. Transkriberingen av 
intervjuerna finns hos mig och jag valde att normalisera dem, vilket innebär att jag tagit 
bort ”eh”, ”öh” och upprepningar i respondenternas citat. 

4.5. Metod för sammanställning och analys av det empiriskt 
insamlade materialet

Då min avsikt har varit att se om ett läsprojekt kan leda till förändring har min analys gått 
ut på att jämföra det empiriskt insamlade materialet från före läsprojektet med det 
empiriskt insamlade materialet från efter läsprojektet. Mitt intresse ligger i att närma mig 
det som Repstad (2007) kallar ”aktörernas subjektiva upplevelsevärld” och jag försöker i 
undersökningen snarare besvara frågan om vad eleverna själva anser att de gör, än frågan 
vad det är jag ser dem göra (s. 17).

I min framställning har jag använt mig av diagram för att göra resultatet mer åskådligt. Jag 
har valt att ange hela procent, vilket innebär att jag har avrundat uppåt eller nedåt till 
närmast hela tal. För att ytterligare levandegöra texten har en del citat från de intervjuade 
eleverna använts.

Eftersom det var mycket material att förhålla sig till har jag funderat en hel del på hur 
sammanställningen ska göras så tillgänglig och sammanhängande som möjligt. Mitt val 
föll på att knyta samman resultaten av enkätundersökningarna med resultaten från 
intervjuundersökningarna för att på samma gång skapa både bredd och ökad förståelse. 
Materialet är dock uppdelat i före projektet och efter projektet innan jag tittar på båda 
delarna i diskussionen. 

Detta samlade empiriska material har dels använts som bakgrundskunskap och underlag 
om elevernas läsvanor och dels analyserats och diskuterats gruppvis utifrån mina 
övergripande frågeställningar. Dessa olika grupper är ” Varför eleverna läser eller inte 
läser”, ”Attityder till läsning och skönlitteratur” och ”Elevernas tankar om och 
upplevelser av läsprojektet”, Grupperna ska dock varken uppfattas som hierarkiska eller 
klart avgränsande till varandra, eftersom en fråga om anledningar till varför en elev läser 
också kan ge nycklar till vad eleven tycker om läsning, det vill säga dennes attityd till 
läsning. Detta innebär i sin tur att vissa av diagrammen används på fler än ett ställe i 
analys och diskussion.
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Dessvärre känner jag mig tvungen att ta bort fråga nummer 12 i min första enkät,”Vilken 
skönlitterär bok läste eller hörde du senast? Vad tyckte du om den? Motivera ditt svar”, 
eftersom det var så få elever som svarade. Ejlertsson (2014) skriver att svagheten med 
öppna frågor är just att enbart en liten del av respondenterna ofta besvarar frågan (s. 52), 
men i det här fallet tolkar jag bortfallet som att eleverna inte mindes namnet eller 
författaren på den bok eller de böcker de läst eftersom många hade skrivit ”Minns inte” på 
svarsraden. Ejlertsson uppger även att enkätfrågor bör vara renodlade i bemärkelsen en 
fråga åt gången (s. 61). Det var inte denna fråga, vilket också kan ha förvirrat eleverna.

Jag väljer också att ta bort enkätfrågan ”Skulle du vilja vara med i projektet igen?”. Min 
bedömning är att den blev felkonstruerad och därmed så svår att tolka att den inte är 
relevant för syftet. Majoriteten av eleverna svarade nej på frågan, men det går inte att veta 
om elevernas negativa inställning beror på att de inte tyckte om att delta i projektet som 
sådant eller på grund av att de ansåg sig vara färdiga med projektet och var nöjda med att 
vara just färdiga.

5. Resultatredovisning
I följande kapitel presenterar jag resultatet av mina enkätundersökningar och intervjuer 
bland fordonselever i årskurs 1. Först berättar jag litegrann om elevernas bakgrund och 
deras läsvanor som kom fram dels i intervjuerna med de enskilda eleverna och dels i den 
första enkätundersökningen med samtliga elever i populationen.

5.1. Bakgrund: presentation av de intervjuade eleverna 

Clara är 16 år och bor i en liten by på landsbygden några mil utanför staden. På fritiden 
gillar hon att meka med pappas bil eller med sin egen epatraktor. Hon tycker också om att 
umgås med kompisar och sin pojkvän. Clara kan inte komma på en enda gång som någon 
läste för henne när hon var liten, men ibland kunde hon ligga bredvid sin mamma när hon 
lyssnade på ljudböckerna om Sagan om isfolket, av Margit Sandemo (1982–1989). Det tyckte 
hon var mysigt, men i övrigt kände hon ett stort motstånd mot läsning och skönlitteratur 
som barn. Hon berättar att vuxna först kallade henne lat när hon inte ville läsa. Senare 
utreddes hon för dyslexi, men det hade hon inte. Hon har dock alltid prioriterat 
skolarbetet och ser till att uppnå målen i svenskämnet.
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Bella är 16 år och uppvuxen i ett mindre samhälle på landsbygden, flera mil utanför 
staden. Sedan hon började gymnasiet bor hon dock i en egen lägenhet i staden. På fritiden 
prioriterar hon skolarbete och att umgås med sina vänner. Bella har haft vad många skulle 
kalla en tuff uppväxt med stökiga familjeförhållanden. Hon har även kämpat hårt med att 
lära sig läsa. Bellas mamma läste mycket ofta för Bella när hon var liten. En av Bellas 
favoritböcker som barn var Shy Keenans bok Trasig (2010), en sann berättelse om en flicka 
som bland annat blir utsatt för sexuella övergrepp, men som vuxen kvinna har fått 
ordning på sitt liv. Då förstod hon inte riktigt vad boken handlade om, men den 
fascinerade henne mycket.

Adam är 16 år och är uppvuxen i ett litet samhälle på landsbygden, flera mil från staden. 
Eftersom avståndet är för långt och det är för dåliga bussförbindelser för att pendla 
dagligen bor han i staden under veckorna och åker hem på helgerna. Det har han gjort 
sedan han började gymnasiet. På fritiden skruvar han helst med bilar och mopeder eller 
hjälper pappa med firman. Ibland, men inte så ofta, läste någon vuxen för honom när han 
var liten. Det tyckte han var kul och mysigt, men att läsa själv upplevde han som tråkigt. 
Det har dock aldrig varit svårt eller något hinder att läsa, bara tråkigt. 

5.2. Bakgrund: elevernas läsvanor före projektet  

Figur 1:  Antal skönlitterära böcker som eleverna läst det senaste halvåret. 

Innan läsprojektet startar uppger nästan hälften av eleverna, 49 procent, att de inte har läst 
en enda skönlitterär bok det senaste halvåret. 30 procent svarar att de läst en skönlitterär 
bok och 17 procent att de har läst fler än två. Det är endast 4 procent som hör till de riktiga 
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bokslukarna, vilket innebär att två elever av det totala elevantalet har läst så många 
skönlitterära böcker att denne har tappat räkningen innan veckorna med läsprojektet drar 
igång. Dessa siffror kan jämföras med Nordicoms tidigare nämnda rapport utifrån 
Mediebarometern (2016) som visade att endast 38 procent av ungdomarna mellan 15 och 
19 år var bokläsare en genomsnittlig dag, år 2015.

Figur 2:  Vad eleverna helst läser för typ av skönlitterär bok om de ska läsa skönlitteratur.

När eleverna ska läsa en skönlitterär bok vill de flesta (21 procent) läsa humoristiska 
böcker, men spännande böcker av typen deckare eller thrillers och äventyrsberättelser 
ligger inte långt efter i popularitet. 19 procent uppger att de helst läser deckare eller 
thrillers och 17 procent att de helst läser äventyrliga berättelser. Det kan också konstateras 
att lika många som föredrar böcker om krig tycker om att läsa böcker om kärlek, vilket är 
13 procent av eleverna. Skräckgenren lockar 11 procent. Genrer som fantasy och science 
fiction, som vanligtvis brukar attrahera många i denna åldersgrupp, verkar däremot inte 
vara särskilt populära i dessa tre fordonsklasser. Endast 4 procent vill helst läsa fantasy 
och bara 2 procent väljer science fiction om de ska läsa en skönlitterär bok. Här är det 
viktigt att komma ihåg att eleverna bara fick välja ett svarsalternativ vilket naturligtvis 
påverkar resultatet.
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Figur 3:  Andel elever som blivit lästa för (ofta alt. ibland men inte så ofta) eller inte lästa för när de var små.

När eleverna i enkätundersökningen fick frågan om deras föräldrar eller någon annan 
vuxen läste för dem när de var små uppgav merparten att de hade blivit lästa för som 
barn. 53 procent uppgav att de ofta blivit lästa för, 36 procent att de hade blivit lästa för 
ibland, men inte så ofta. 11 procent uppgav att de aldrig hade blivit lästa för.

Figur 4: Andel elever som anser sig själva vara duktiga eller inte duktiga läsare.

Figur 4 visar att förhållandevis många elever i min undersökning har ett gott 
självförtroende när det gäller självskattningen av den egna läsförmågan. 74 procent anser 
sig själva vara duktiga läsare, medan 26 procent inte anser sig vara det. 
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5.3. Varför eleverna läser eller inte läser före läsprojektet 

Figur 5: Vad eleverna helst läser när de läser.

Enligt enkätundersökningen läser merparten av eleverna, 48 procent, helst olika hemsidor 
och sajter på datorn innan läsprojektet startar. Det eleverna läser helst näst mest (15 
procent) är skönlitteratur. 13 procent föredrar att läsa olika tidningar och magasin. 
Faktaböcker och biografier lockar 9 procent av eleverna. Till gruppen som helst lyssnar på 
ljudböcker hör endast 4 procent. Flera elever (11 procent) som går första året på 
fordonsprogrammet uppger att de helst läser instruktioner och manualer.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 85 procent av eleverna helst läser annat än tryckt 
skönlitteratur. Hit räknar jag alltså även de som hellre lyssnar på ljudböcker. Det betyder 
som uppgavs tidigare att endast 15 procent av eleverna helst väljer att läsa tryckt 
skönlitteratur när de läser.

Figur 6: De främsta anledningarna till att eleverna läser tryckt skönlitteratur. 
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I figuren går det att utläsa att en majoritet (20 procent) av de som läser skönlitteratur bara 
gör det för att läraren kräver det, men det finns också de som läser för att det ger tröst (13 
procent), för att det är intressant (17 procent) eller för att det är avslappnande (13 procent). 
9 procent av eleverna vänder sig till skönlitteraturen för att de vill identifiera sig med 
karaktärerna i böckerna och 11 procent för allmänbildningens skull. 17 procent av eleverna 
läser skönlitteratur för att det är underhållande. 

Clara är en av de som bara läser för att till exempel läraren kräver det. Hon säger så här: 

Alltså jag läser inte så mycket överhuvudtaget och när jag läser bryr jag mig inte så mycket om 
innehållet. Jag läser bara för att jag måste, har varken fått en bra eller dålig upplevelse av det. Jag ville 
inte börja läsa när jag var liten heller. De sa först att jag var lat, men sedan gjordes en utredning om jag 
hade dyslexi eller inte, men det hade jag inte (personlig kommunikation, 26 september 2016).

Bella kan se flera anledningar till att hon läser skönlitteratur. Hon berättar att hon läser för 
att slappna av och för att känna spänning. Hon läser även för att få inspiration till hur en 
människa kan leva sitt liv, eller för att bli stärkt och få en tro på att det till exempel går att 
resa sig efter att ha levt ett tufft liv. En bok anser hon bli extra intressant om hon kan känna 
igen sig i det karaktärerna upplever eller har upplevt. När hon ska läsa väljer hon gärna 
böcker ur genren Misery lit med brutala självutlämnande berättelser som påstås vara 
sanna (Årheim, 2013). I intervjun berättar Bella att eftersom hon har haft en tuff uppväxt 
och ibland riskerat att hamna snett i livet har hon använt litteraturen som en 
varningsklocka för sig själv:

Grejen är att om man läser om folk på behandlingshem och om sånt de varit med om … så om man 
umgås med folk som är lite åt det hållet, så säger man hellre att nej, jag drar hem istället. Man vet 
liksom hur det kan gå. Jag vill inte hamna där (personlig kommunikation, 27 september 2016) .

Den enda skönlitterära bok som Adam någonsin har läst ut före läsprojektet är 
skräckromanen Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist (2005). Den boken läste han 
ut eftersom den var så spännande och för att det hände så mycket i handlingen hela tiden. 
Han kunde också till viss del känna igen sig i mobbade huvudpersonen Oskar. Första 
gången läste han boken i skolan för att han var tvungen, men eftersom den var så bra tog 
han också hem den och läste frivilligt. Nu har han läst den boken flera gånger, men i övrigt 
har han aldrig hittat någon bok som han gillar.
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Figur 7:  De främsta anledningarna till att eleverna helst läser annat än tryckt skönlitteratur. Enkätfrågan ställdes 
endast till dem som hellre läser annat än skönlitteratur, det vill säga till 85 procent av eleverna.

Min undersökning visar att 70 procent av de i gruppen som hellre föredrar att läsa annat 
än skönlitteratur inte läser skönlitteratur av den anledningen att det är tråkigt.

Adam har försökt läsa andra böcker än tidigare nämnda Låt den rätte komma in (Lindqvist, 
2005). Böcker som utgett sig för att vara spännande, men som enligt Adam bara varit 
tråkiga (mer om elevernas åsikt om att det är tråkigt att läsa i attitydavsnittet längre fram). 
Därför håller han sig för tillfället till att läsa olika sajter och hemsidor med skotrar och 
fordon. Adam förklarar i intervjun att han gör detta för att få inspiration och för att det är 
roligt att läsa om bilar, skotrar, mopeder och andra fordon då det är detta han är mest 
intresserad av. Möjligen skulle han kunna tänka sig att läsa mer skönlitteratur om han fick 
hjälp att hitta skräckböcker som är lika bra som Låt den rätte komma in, men han hyser inga 
större förhoppningar om att hitta någon sådan längre. 

Clara tillhör kategorin som helst läser manualer och instruktioner. Detta väljer hon att läsa 
eftersom hon behöver göra det för sina största intressen, till exempel när hon mekar med 
bilen eller om hon ska sätta ihop någon ny tekniksak som familjen införskaffat. På så vis 
har hon alltså direkt nytta av läsningen. 

Den näst största anledningen till att eleverna i denna grupp inte läser skönlitteratur beror 
på att de anser det vara för tidskrävande (20 procent). Bella, som visserligen läser en hel 
del skönlitteratur,  har flera gånger tänkt på att hon skulle vilja läsa mer skönlitteratur, 
men uppger att hon inte hinner: ”Det är så avslappnade att få sätta sig ner och läsa efter en 
jobbig vecka. Men tiden finns inte där. Jag vill umgås med mina vänner, plugga, sova, 
umgås med familjen. Det är så mycket man ska hinna med” (personlig kommunikation 27 
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september 2016). Även Adam vill prioritera fritidsintressen och kompisar: ”Det känns som 
om jag har viktigare grejer för mig än att läsa liksom. Jag vill ta det lugnt och vara med 
kompisar, vara i garaget” (personlig kommunikation, 29 september 2016). 

Clara anser också läsning vara tidskrävande, men kanske inte så mycket för att läsningen 
upptar tid som hon vill ha till annat utan mer för att hon läser så sakta.

10 procent av eleverna i gruppen uppger att de finner det svårt att läsa skönlitteratur. Inte 
någon (0 procent) är rädd för vad kompisarna ska tycka, vilket på sätt och vis är konstigt 
eftersom både bibliotekarien David (se Inledning) och två av eleverna som intervjuas 
uppger att de som läser på skolan löper risk att bli retade (se attitydavsnittet längre fram).

Figur 8: Andel elever som anser att det finns eller inte finns något som skulle kunna få dem att läsa mer och 
anledningarna till det.

När samtliga elever före läsprojektet får frågan ”Finns det något som skulle kunna få dig 
att läsa mer skönlitteratur?” svarar 9 procent att de, likt Adam ovan, skulle kunna tänka 
sig att göra det om de fick hjälp att hitta böcker de gillar. Även fast de allra flesta (47 
procent) hellre vill göra andra saker än att läsa mer, är det också en betydande andel (15 
procent) som kan tänka sig att läsa mer om de bara hade mer tid. 15 procent anser att 
läsning är tråkigt och kan därför inte tänka sig att läsa mer. Det är få som är negativt 
inställda på grund av koncentrationsproblem (2 procent). 2 procent kan tänka sig att läsa 
mer om de blev bättre på att läsa och 6 procent om de visste att de hade nytta av läsningen 
i sitt framtida yrke.
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Summerar man antalet elever som är negativt inställda till att det skulle finnas något som 
skulle kunna få dem att läsa mer hamnar siffran på 68 procent. Det betyder att 32 procent 
anser att det faktiskt finns något som skulle kunna öka deras läsning.

5.4. Varför eleverna läser eller inte läser efter läsprojektet

Figur 9: Vad eleverna tror att de helst vill läsa efter läsprojektet. 

Efter det läsfrämjande projektet är det en majoritet (46 procent) som tror att de helst 
kommer att vilja läsa olika hemsidor och sajter på nätet nu när de ska återgå till att läsa på 
egen hand. 24 procent vill helst läsa skönlitteratur, 10 procent föredrar faktaböcker och 
biografier, 8 procent vill läsa tidningar och magasin och lika många vill helst läsa 
instruktioner, manualer och bruksanvisningar. 4 procent lyssnar hellre på ljudböcker.

Sammanfattningsvis tror 76 procent att de helst kommer att vilja läsa annat än 
skönlitteratur efter projektet, vilket betyder att 24 procent tror att de helst vill läsa 
skönlitteratur nu när projektet är över. Jämfört med resultatet före projektet betyder det att  
9 procent fler vill läsa tryckt skönlitteratur efter projektet. (Före projektet ville 15 procent 
läsa tryckt skönlitteratur medan 85 procent ville läsa annat).
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Figur 10: Andel elever som valde att läsa skönlitteratur under läsprojektet samt antalet elever som valde att läsa annat 
än skönlitteratur under projektet.

Det stod eleverna fritt att välja precis vad de ville under de tre veckor som projektet ägde 
rum. (Men läsningen i projektet avser, som tidigare nämnts, tryckta medier och inte 
ljudböcker.) 75 procent, vilket är 39 elever av det totala antalet, valde då att läsa 
skönlitteratur. 17 procent, vilket är nio elever av det totala antalet, valde att läsa annat som 
faktaböcker, biografier, tidningar och så vidare. 8 procent kan inte komma ihåg vad de 
läste.

Figur 11: Andel elever som anser att läsprojektet har gjort att de fått ökad lust att läsa mer skönlitteratur. Enkätfrågan 
ställdes endast till dem som valde att läsa skönlitteratur under projektet vilket var 75 procent av alla elever.

På frågan om huruvida läsprojektet ökat elevernas lust att läsa skönlitteratur svarar de 
flesta, 69 procent, nej. Men det är ändå en betydande del, 25 procent, som svarar ja. 6 
procent känner sig osäkra på om de fått ökad lust.
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Detta betyder att 19 procent eller 10 stycken elever av det totala antalet elever i 
undersökningen känner att de fått ökad lust att läsa skönlitteratur efter projektet medan 52 
procent, eller 27 stycken elever, av det totala antalet elever i undersökningen inte känner 
att läsprojektet bidragit till att deras lust att läsa skönlitteratur ökat. 5 procent eller två 
stycken elever av det totala antalet elever i undersökningen känner sig osäkra.

Figur 12: De främsta anledningarna till att eleverna som känner ökad lust att läsa mer skönlitteratur vill göra detta. 
Enkätfrågan ställdes endast till dem som uppgav att de fått ökad lust att läsa skönlitteratur vilket var 25 procent av de 
som läste skönlitteratur.

De 25 procent av eleverna som läste skönlitteratur under projektet och som uppgav att de 
fått ökad lust att läsa skönlitteratur (alltså 25 procent av 75 procent) besvarade även frågan 
om varför de vill läsa mer skönlitteratur efter projektet. Eleverna fick samma 
svarsalternativ som i figur 6 före projektet, men jag tog bort svarsalternativet ”För att 
läraren kräver det” eftersom det är ett negativt svarsalternativ och ingenting som jag 
bedömer att elever vill göra av lust. Jag är medveten om att 25 procent av 75 procent 
elever egentligen utgör ett för litet underlag för att göra ett diagram, men eftersom jag 
finner enskilda elevers utveckling så pass intressant väljer jag ändå att göra ett. 

Det kan konstateras att den främsta anledningen till att de elever i gruppen som valde att 
läsa skönlitteratur och som vill läsa mer skönlitteratur efter projektet vill göra det för 
allmänbildningens skull. 30 procent av eleverna i gruppen har denna uppfattning efter 
projektet. I enkäten före projektet uppgav endast 11 procent av samtliga elever att de läser 
skönlitteratur av denna anledning. Det är svårt att veta hur dessa elevers sug efter 
allmänbildning ska tolkas. Kanhända som ett gryende intresse för att bredda sin kunskap i 
livet rent generellt, eller som en nyfikenhet på det nya ämne som möjligen skönlitteratur 
innebär för dem? Det kan också vara så att de ansåg att de lärde sig något 
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allmänmänskligt av att läsa skönlitteratur som de tidigare upplevt att de befunnit sig 
utanför i och med att så många bara läste sajter och hemsidor på nätet tidigare.

Efter projektet vill 20 procent i gruppen läsa mer för att slappna av, att jämföra med de 13 
procent av det totala elevantalet som läste av den anledningen före projektet. De som vill 
läsa av anledningen att det är intressant är efter projektet också 20 procent i gruppen, 
vilket var 17 procent före. Antalet elever som känner för att läsa mer skönlitteratur för att 
bli underhållna är 30 procent i gruppen efter projektet. När samtliga elever uppgav den 
främsta anledningen till att de läser skönlitteratur före projektet var det 17 procent som 
läste för underhållningens skull. Ingen (0 procent) av eleverna i denna grupp känner för 
att läsa mer skönlitteratur efter projektet för att få tröst eller för att kunna identifiera sig 
med karaktärerna i böckerna.

Clara tillhör de 25 procent av de som valde att läsa skönlitteratur som har fått ökad lust att 
läsa mer efter projektet (se figur 11). Hon har kommit på att hon även kan läsa 
skönlitteratur för att det är en upplevelse och något spännande – alltså för 
underhållningsvärdet – och inte bara för att hon måste – för att läraren kräver det eller för 
att hon behöver instruktioner när hon skruvar med bilar och sätter ihop någon tekniksak, 
som tidigare. Under projektet läste hon den lättlästa versionen av skräckromanen När de 
döda vaknar av John Ajvide Lindqvist (2008) och menar att det är den första boken som hon 
gillat att läsa någonsin eftersom ”den var berättad ur flera olika personer i samma 
situation och att den var så spännande” (personlig kommunikation, 7 november 2016). Att 
det var en lättläst version tror hon också hade stor betydelse för den ökade 
läsmotivationen eftersom det då gick snabbare att läsa än det brukar. 
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Figur 13: De främsta anledningarna till att eleverna som inte känner ökad lust att läsa mer skönlitteratur inte vill göra 
detta. Enkätfrågan ställdes endast till dem som läste skönlitteratur under projektet och som uppgav att de inte fått ökad 
lust att läsa skönlitteratur vilket var 69 procent av 75 procent av eleverna.

De 69 procent av eleverna som läste skönlitteratur under projekttiden men som efteråt 
uppgav att de inte fått ökad lust att läsa mer skönlitteratur besvarade även frågan om 
varför de inte vill läsa mer skönlitteratur efter projektet. Samma svarsalternativ användes 
här som i figur 7 före projektet. Den främsta anledningen till att eleverna i gruppen inte 
vill läsa mer skönlitteratur efter projektet är att de anser det vara för tidskrävande. Detta 
anser 37 procent i gruppen efter projektet att jämföra med före projektet då 20 procent i 
gruppen som helst läste annat än skönlitteratur ansåg det vara för tidskrävande. 

34 procent i gruppen vill inte läsa mer skönlitteratur efter projektet för att de tycker att 
skönlitteratur är tråkigt (se mer i attitydavsnittet). Innan projektet startade uppgav hela 70 
procent i i gruppen som helst läste annat än tryckt skönlitteratur denna anledning. Efter 
projektet tycker 23 procent i gruppen att det är svårt att läsa skönlitteratur, vilket 10 
procent ansåg i gruppen som helst läste annat än skönlitteratur före projektet.

I gruppen som inte fått ökad lust att läsa skönlitteratur efter projektet ingår även de elever 
som överlag är positivt inställda till skönlitteratur men inte vill läsa mer skönlitteratur av 
den anledningen att de redan anser sig läsa så mycket som de vill. 6 procent av eleverna i 
gruppen hör hemma i denna kategori. Detta kan också förklara varför ingen av de elever 
som faktiskt fick ökad lust att läsa mer skönlitteratur vill göra det för att känna tröst eller 
identifiera sig med karaktärerna. De som läser på detta sätt kanske helt enkelt finns bland 
dem som redan läser så mycket som de vill.

Adam kommer inte ihåg namnet på den bok han läste, men han tycker ändå att boken var 
rätt okej eftersom det var en bok ”med mycket äventyr och eftersom den handlade om 
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mopeder och annat” som han är intresserad av. Trots det känner han inte alls för att läsa 
mer efter projektet på grund av att det är ”drygt, tidskrävande och svårt att läsa”. Han 
förklarar: ”Jag har svårt att sitta still så länge. Jag ser hellre på film, spelar inte roll vilken 
genre, kollar på det mesta. Det är inte lika tidskrävande”(personlig kommunikation, 10 
november 2016). 

Adam kommer därmed att fortsätta läsa som han gjorde före läsprojektet, det vill säga 
skönlitteratur bara om han måste, till exempel för att läraren kräver det, och olika 
hemsidor på datorn för att det är kul och inspirerande.

Bella sa tidigare att hon läser skönlitteratur för att slappna av, känna spänning, få 
inspiration, bli stärkt, för att känna igen sig i karaktärerna eller ”för att få en annan blick 
för andra människor (personlig kommunikation, 8 november 2016) och det kommer hon 
att fortsätta med i samma anda som förut. Under läsprojektet läste hon musikern Johan 
Alanders bok Punkt (2011), som handlar om författarens väg ur sitt missbruk för att bli en 
hel människa. En läsupplevelse som Bella kallar för ”stärkande”.

Figur 14: Andel elever som anser att det finns eller inte finns något som skulle kunna få dem att läsa mer efter projektet 
och anledningarna till det.

Efter projektet svarar 30 procent av eleverna att de hellre vill göra andra saker än att läsa 
mer. 13 procent uppger att de inte tror att det finns något som skulle kunna få dem att läsa 
mer eftersom de tycker det är tråkigt att läsa, 2 procent är negativt inställda till mer 
läsning på grund av att de har svårt att koncentrera sig och 4 procent för att de inte tror att 
det ger dem något att läsa. Till de som är positivt inställda till att läsa mer hör de 17 
procent som tror att de skulle kunna läsa mer om de fick hjälp att hitta böcker som de 
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gillar och de 26 procent som nog skulle göra det om de hade mer tid. 6 procent skulle 
kunna tänka sig att läsa mer om de visste att de hade nytta av det i sitt framtida yrke och 2 
procent om de blev bättre på att läsa. Sammanfattningsvis har antalet positiva elever som 
anser att det finns något som skulle kunna få dem att läsa mer ökat med 15 procent (från 
36 till 51 procent). Antalet negativa elever har på samma gång minskat med lika många 
procent (från 64 till 49 procent). 

5.5. Elevernas attityder till läsning före projektet

Figur 15: Vad eleverna tycker om att läsa.

Före projektet kan konstateras att den största andelen elever, 48 procent, tycker att det är 
tråkigt att läsa. Adam, som anser att det både är tråkigt och tar för mycket tid att läsa, 
särskilt när det gäller skönlitteratur förklarar det så här: ”Jag har inte svårt för att läsa, 
men jag ser ingen mening med att sitta ner och slösa tid på något som inte är sant 
liksom”(personlig kommunikation, 29 september 2016). 

Clara har en annan förklaring till att läsning är tråkigt. ”Det går så sakta för mig att läsa 
och jag vill att det ska gå fort. När det går så där sakta blir jag uttråkad och det som står 
där går bara in och ut igen” (personlig kommunikation, 26 september 2016).

9 procent av eleverna tycker att det är jobbigt och svårt att läsa medan 17 procent hellre 
lyssnar på ljudböcker. Av de elever som är positivt inställda är det 15 procent som tycker 
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att läsning är roligt och intressant och 11 procent som ser läsning som något skönt och 
avkopplande. 

Sammanfattningsvis kan man genom dessa siffror utläsa att 57 procent av eleverna har en 
negativ attityd till läsning medan 26 procent har en positiv attityd till läsning. Då räknar 
jag bort de elever som hellre lyssnar på ljudböcker eftersom det kan tänkas att dessa elever 
är positivt inställda till skönlitteratur men i en annan form

Bella hör till kategorin som valde svarsalternativet ”skönt och avkopplande”. Hon 
beskriver sina känslor för läsning så här: ”Jag blir lugn av det. Man kan sätta sig hemma 
och ta en kopp varm choklad och läsa” och ”På sommarlovet läser jag ju nästan dygnet 
runt, gärna ute i solen. Men nu när det är skola sitter jag helst på kvällen eller natten.  
Jag stänger av telefonen och bara kopplar bort” (personlig kommunikation, 27 september 
2016).

De positiva känslorna tror Bella själv har mycket att göra med att hon förknippar 
läsningen med att ha lyckats med att lära sig läsa: ”Jag tror själv att det beror på att jag haft 
det så tufft med läsningen och man har kämpat så jävla hårt och nu när man kan det 
relativt bra så blir det så kul. Man vet att man inte var så bra för två år sedan” (ibid.).

Bella kan också se skönlitteraturens betydelse för självinsikt, personlig utveckling och för 
att öka läsarens förmåga att känna empati: ”Jag blir inspirerad till att bli en bättre 
människa. Det är fränt och starkt att ta sig ut från skit. Man förstår folk på ett helt annat 
sätt när man läser om vad de varit med om. Man får mer empati, inte tycker synd om, men 
man förstår” (ibid.).

Som framkom i det tidigare avsnittet ”Varför eleverna läser eller inte läser, före projektet” 
är den främsta anledningarna till att eleverna läser skönlitteratur antingen för att läraren 
kräver det (20 procent) eller för att de tycker att det är underhållande (17 procent) eller 
intressant (17 procent, se figur 6).

Det är inte bara själva läsandet som eleverna tycker är tråkigt före projektet. En stor del 
anser också att det är tråkigt att läsa just skönlitteratur. Från det tidigare avsnittet ”Varför 
eleverna läser eller inte läser, före projektet” framkom att 70 procent av de som hellre läser 
annat än skönlitteratur gör det för att de tycker att det är tråkigt med skönlitteratur (se 
figur 7).  Enligt figur 8, som också presenterades i det tidigare avsnittet, anser 15 procent 
av eleverna före projektet inte heller att det finns något som skulle kunna få dem att läsa 
mer just eftersom de tycker det är så tråkigt att läsa. 9 procent tycker att det är jobbigt och 
svårt att läsa och 17 procent lyssnar hellre på ljudböcker. När respondenterna i 
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intervjuerna före projektet får frågan om hur de tror att deras klasskompisar ser på 
skönlitteratur och läsning gör alla tre antagandet att det är den negativa attityden som 
dominerar, men detta antar de av lite olika skäl. 

Clara antar detta för att hon tror att klasskompisarna verkligen tycker att det är tråkigt: 
”Tror inte att det är så många på skolan som är så intresserade av att läsa och 
plugga” (personlig kommunikation, 26 september 2016), men hon menar också att den 
negativa attityden kan bero på att klasskompisarna tycker att det är så svårt med läsning: 
”[…] många som går här har haft det svårt i skolan tidigare och (att) de inte orkar bry sig. 
De flesta som går här har valt att gå här för att de vill göra praktiska saker”(personlig 
kommunikation, 26 september 2016).

Adam tror att det finns både negativa och positiva attityder i klassen, men antar att de 
flesta elever tycker att det är tråkigt med hänvisning till det program de valt: ”Det finns 
nog både de som tycker att det är kul och de som tycker att det är tråkigt. Men i och med 
att fordon är en praktisk och mansdominerad linje så tror jag att tråkigt 
dominerar” (personlig kommunikation, 29 september 2016). 

Bella tror att den negativa attityden dominerar för att klasskompisarna vill passa in på 
skolan och för att de är rädda för att bli retade om de läser: 

Alltså jag tror ju faktiskt att de egentligen tycker att det är ganska skönt och kul, men att man inte 
vågar erkänna det. Alltså för att normerna nu säger att det är töntigt att läsa. Det är lätt att haka på när 
någon säger nej kan vi inte se på film i stället, men jag tror att de flesta tycker att det är ganska skönt 
att läsa också. Folk är väldigt lättpåverkade, som vissa killar i klassen: Om någon tar upp en bok så 
kan han få frågan ”Va fan, ska du läsa?!” och då svarar han ”Nä, jag bara skämtar.” De vill ju inte bli 
mobboffer (personlig kommunikation, 27 september 2016).

Även Adam är inne på att det på skolan finns en syn på läsning och skönlitteratur som 
något töntigt, men han tror precis som Clara att töntstämplingen kan bero på att många av 
eleverna på skolan har negativa upplevelser av skönlitteratur och läsning med sig i 
bagaget från grundskolan. ”De som säger att det är töntigt att läsa kanske inte är så 
duktiga på att läsa”, säger han (personlig kommunikation, 29 september 2016). 
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Figur 16: Andel elever som tror att de behöver kunna läsa bättre än de gör nu i sitt framtida yrke.

Eftersom eleverna på fordonsprogrammet går ett yrkesprogram vilket innebär att de i 
princip kan börja arbeta direkt efter gymnasiet ansåg jag det vara intressant att försöka ta 
reda på elevernas attityder som kan kopplas till värdet av att läsa i förhållande till 
yrkeslivet. Resultatet från enkätundersökningen före projektet visar att 36 procent av 
eleverna har en föreställning om att de tror att de behöver kunna läsa bättre än de gör för 
tillfället när de ska börja arbeta. Men de flesta, 64 procent, tror inte att de behöver det.

Clara tror inte att det spelar så stor roll hur bra man är på att läsa i sitt yrke. Detta grundar 
hon på att hennes mamma har dyslexi och ändå jobbar som undersköterska. Varken Bella 
eller Adam tror att någon som ska arbeta mer praktiskt behöver vara lika duktig på att 
läsa som någon som ska arbeta mer teoretiskt.  

Bella: ”Om du ska jobba med texter så absolut. Men jag som lastbilschaufför, det är klart 
att jag måste kunna läsa olika saker, som ordrar och så, men det är inte lika 
viktigt” (personlig kommunikation, 27 september 2016).

Adam: ”Om det är ett praktiskt jobb där man ska vara i verkstaden till exempel, behöver 
man kanske inte vara superduktig på att läsa. Då räcker det att det åtminstone inte är 
något hinder. Men ska man bli advokat eller något då gäller det väl att man kan läsa 
ordentligt” (personlig kommunikation, 29 september 2016).
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5.6. Elevernas attityder till läsning efter projektet

Figur 17: Vad eleverna tycker om att läsa efter att ha gjort detta under 3 veckor. 

Efter projektet tycker 46 procent att det är tråkigt att läsa, vilket kan jämföras med före 
projektet då 48 procent ansåg att det var tråkigt att läsa. Det betyder att 2 procent färre 
anser det vara tråkigt att läsa efter projektet.

Något färre (13 procent) anser också att det är roligt och intressant att läsa efter projektet 
än före då 15 procent tyckte detta. Den grupp av elever som upplevde läsning som något 
jobbigt och svårt har minskat med 7 procent – från 9 till 2 procent. Efter projektet uppger 
12 procent att de hellre lyssnar på ljudböcker, vilket är färre än före projektet då den siffran 
var 17 procent. Den största skillnaden efter projektet kan ses bland de elever som tycker 
att det är skönt och avkopplande att läsa. Antalet elever i denna kategori har växt från 11 
procent till 27 procent. Vilket betyder att 16 procent fler anser att det är skönt och 
avkopplande att läsa efter projektet.

Sammanfattningsvis betyder dessa siffror att 48 procent av eleverna har en negativ attityd 
till traditionell läsning medan 40 procent har en positiv attityd efter projektet. Då räknar 
jag bort de elever som hellre lyssnar på ljudböcker eftersom det kan tänkas att dessa elever 
är positivt inställda till skönlitteratur men i en annan form. I jämförelse med resultatet som 
kom fram i den första enkätundersökningen har de elever med en negativ attityd till att 
läsa minskat med 9 procent medan de elever med en positiv attityd har ökat med 14 
procent.  Det kan i sin tur sättas i relation till resultatet i figur 14 där 13 procent efter 
projektet uppgav att de inte tror att det finns något som skulle kunna få dem att läsa mer 
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eftersom de tycker det är tråkigt att läsa, vilket är 2 procent färre än före projektet då 15 
procent uppgav detta (se figur 8). 5 procent färre (12 procent mot tidigare 17 procent) vill 
hellre lyssna på ljudböcker efter projektet. 

Figur 18: Andel elever som tror att de behöver kunna läsa bättre än de gör nu i sitt framtida yrke.

När frågan ”Tror du att du kommer att behöva kunna läsa bättre än du gör nu i ditt 
framtida yrke?” ställdes igen efter projektet blir resultatet mycket likt det före projektet.  
De flesta tror fortfarande inte att de kommer att behöva det, 64 procent mot tidigare 62 
procent. De som tror att de kommer att behöva det är nu 38 procent mot tidigare 36 
procent.

5.7. Elevernas tankar om och upplevelser av läsprojektet före projektet

Figur 19: Det påstående som stämmer bäst överens med elevernas egna tankar om att delta i ett läsprojekt före projektet.
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Majoriteten av eleverna (42 procent) förutspår att det blir tråkigt att delta i läsprojektet 
eftersom de inte gillar att läsa. Till de negativa inställningarna hör också de 4 procent som 
tycker att det är jobbigt att läsa eftersom de inte är så bra på detta och de 2 procent som 
anser att projektet är onödigt eftersom de redan läser så mycket. 

Adam tror att det läsprojektet blir ”segt”: ”Det är tråkigt att läsa och så där direkt på 
morgonen är man inte direkt pigg och då orkar man inte läsa ju” (personlig 
kommunikation, 29 september 2016).

Clara förväntar sig en lugn och skön start på dagen: ”Många i klassen koncentrerar sig 
bättre när de läser än vad de gör på andra lektioner och lär sig sitta tysta. Det tycker jag är 
bra” (personlig kommunikation, 26 september 2016).

Bella tycker att projektet låter kul, som en skön start på morgonen då hon får chansen att 
vakna till på ett bra sätt, men hon oroar sig litegrann för vad klasskompisarna ska tycka: 
”Vissa kommer att gilla det, medan andra kommer att säga, va fan jag valde fordon för att 
göra praktiska saker. Många tror att fordon är en så enkel linje” (personlig 
kommunikation, 27 september 2016).

22 procent hoppas att projektet ska lära dem att bli bättre på svenska och läsförståelse 
medan 20 procent tror att det blir en skön start på dagen. 10 procent anser att det är bra att 
skolan ”tvingar” dem att läsa mer. Sammantaget är det ändå fler, 52 procent, som är 
positivt inställda till att delta i projektet och färre som är negativt inställda, 48 procent.
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5.8. Elevernas tankar om och upplevelser av läsprojektet efter 
projektet 

Figur 20: Det påstående som stämmer bäst överens med elevernas egna tankar om hur det var att delta i läsprojekt 
efteråt.

En stor andel, 40 procent av eleverna, tycker att det var tråkigt att delta i projektet. 4 
procent har upplevelsen att det var jobbigt eftersom de har svårt att läsa. 2 procent fann 
sitt deltagande onödigt eftersom de redan läser så mycket. 4 procent tror att de blivit bättre 
på svenska och läsförståelse och 13 procent tycker att det är bra att skolan tvingade dem 
att läsa mer. 37 procent upplevde projektet som en skön start på dagen,  vilket innebär att 
hela 17 procent ändrade sin uppfattning vad gäller detta. Det kan sägas stämma överens 
med figur 17 som visar att 16 procent fler tycker att det är skönt och avkopplande att läsa 
efter projektet. Det innebär att det fortfarande är elevernas positiva upplevelser som 
dominerar med 54 procent, vilket innebär att 2 procent är mer positivt inställda till 
projektet än de var före projektet.

Samtliga intervjurespondenter anser att projektet innebar en skön start på dagen oavsett 
vad de i övrigt anser om projektet och sättet klasskompisarna reagerade på. 

Bella säger så här:

De (klasskompisarna) tyckte att det var drygt, inte alla, men de flesta. Det var en nedlåtande, less ton. 
”Nu ska vi läsa igen, jag orkar inte, kan inte bara det här ta slut någon gång.” Men halva klassen 
tyckte nog att det var bra och det var lugnt och tyst medan vi läste i alla fall. Då var alla koncentrerade 
(personlig kommunikation, 8 november 2016).

Clara hade svårt att koncentrera sig, men menar ändå att det var bra att hon tvingades att 
koncentrera sig: ”Vissa dagar var svårare än andra, men det gick ju. […] Jag blev faktiskt 
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förvånad över att alla satt tysta ner och läste. Det var jättemånga som läste ut sina böcker 
och gick och lånade nya. Jag tror faktiskt att många gillade det” (personlig 
kommunikation, 7 november 2016). 

Även Adam verkar uppskatta lugnet i klassrummet, även om han fann projektet tråkigt 
som helhet: ”Majoriteten tror jag tyckte att det var tråkigt, men det finns säkert de som 
tyckte att det var kul. Det var tyst och lugnt, alla läste” (personlig kommunikation, 10 
november 2016). 

Samtliga intervjurespondenter är överens om att det var bra att lärarna också läste och att 
det kan ha medfört att det blev så lugnt i klassrummet. 

Clara: ”Det tyckte jag faktiskt var bra eftersom det blev lugnare i klassrummet än om de 
hade hållit på med datorn eller sprungit runt någonstans” (personlig kommunikation, 7 
november 2016).

Både Bella och Clara nämner också att de tror att det var viktigt för killarna i klassen att de 
fick se de manliga fordonslärarna läsa. 

Bella: ”Att killarna såg män sitta och läsa gjorde [också] att de accepterade att det är okej 
att läsa. Annars känns det som om många tycker att det är nördigt och töntigt” (personlig 
kommunikation, 8 november 2016).

Adam verkar mer se lärarnas deltagande som viktigt i bemärkelsen att projektet känns 
lättare för eleverna om alla ”tvingas” läsa: ”Det var väl bra att de gjorde samma som oss, 
det gör att vi inte känner oss påtvingade att göra något. De blir ju också 
tvingade” (personlig kommunikation, 10 november 2016).

 Figur 21: Hur eleverna upplevde böckerna de läste under projektet.

�  av �43 71

21 %

15 %

37 %

25 %

2 %

Underhållande
Spännande
Intressant
Tråkig
Passade inte min smak
Annat



Självständigt arbete på avancerad nivå. Sara Strömberg

Det är de positiva upplevelserna som dominerar när eleverna får frågan om hur de 
upplevde boken de läste under projektet. Majoriteten, 37 procent, anser att boken de läste 
var intressant, 25 procent tyckte att boken var spännande, medan 2 procent fann sin bok 
underhållande. Det var fler elever som inte tyckte att boken passade deras smak (21 
procent) än det var elever som tyckte att boken de läste under projekttiden var tråkig (15 
procent). Av dessa siffror att döma är 64 procent av eleverna positivt inställda till boken de 
läste, medan 36 är negativt inställda. 

Figur 22: Andel elever som tror att de har lärt sig någonting av att läsa 20 minuter varje dag under tre veckor.

Även om de flesta (52 procent) inte ser att de har lärt sig något av projektet är det hela 48 
procent som upplever att de har det.

Figur 23: Vad de elever som anser att de har lärt sig något av projektet tycker att de lärt sig.
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Vad har då eleverna lärt sig tycker de? 42 procent av 48 procent upplever att de lärt sig 
läsa bättre, vilket är 20 procent av det totala antalet elever. 33 procent upplever att de har 
fått större ordförråd, vilket är 16 procent av samtliga elever i undersökningen. 13 procent 
menar att de blivit bättre på att koncentrera sig och ha tålamod. Satt i relation till det totala 
elevantalet innebär det att 11 procent upplever detta. 4 procent upplever att de lärt sig 
snabbare. Lika många anser att de lärt sig att en bok kan bli bättre om man ger den en 
chans och att läsning kan vara en lugn start på dagen. 4 procent står här för 2 procent av 
samtliga elever i undersökningen. Jag är återigen medveten om att det är en liten andel. 
Trots det anser jag resultatet vara intressant eftersom jag finner enskilda elevers utveckling 
så pass intressant.

6. Diskussion
I detta avsnitt diskuterar jag de resultat som kommit fram i undersökningen och besvarar 
de frågeställningar som syftet med denna uppsats medför i förhållande till 
forskningsläget. Kapitlet är disponerat med utgångspunkt från de huvuddrag som mina 
frågeställningar utgår ifrån.

6.1. Varför eleverna läser eller inte läser

Både före och efter läsprojektet är det till stor del elevernas fritidsintressen som styr vad de 
väljer att läsa eller inte läsa. Inte så många läser för att hitta nya världar utan de flesta 
verkar läsa för att antingen bekräfta sin egen värld eller ha nytta av det i sin egen värld. 
Merparten av eleverna läser skönlitteratur endast för att läraren kräver det. För att tala 
med Clark och Rumbold (2006) skulle det kanske gå att hävda att elevernas vilja att 
inspireras av och hitta information på olika fordonssidor på nätet handlar om en slags inre 
motivation till att läsa eftersom detta intresserar dem så pass mycket att man skulle kunna 
kalla det för en njutningsfull upplevelse. Även om det också finns en stark nyttoaspekt 
kring den. Deras läsande i förhållande till att de måste läsa skönlitteratur för att få betyg 
handlar däremot om yttre motivation. 

Sett ur den synvinkeln är det nätet som motiverar fordonseleverna att läsa, vilket gör att 
de inte skiljer sig nämnvärt från andra svenska ungdomar. Statens litteraturutredning 
Läsandets kultur (2012) är bara en av flera undersökningar som talar om att webben och 
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andra medier tränger undan den traditionella bokläsningen. För fordonseleverna tolkar 
jag det också som att nätet är en lätt väg att gå för att få mycket inspiration. Det går inte att 
sticka under stol med att det oftast också är billigare att läsa på nätet än att köpa dyra 
magasin och böcker med bilar, lastbilar och skotrar. 

Frågan är vilken kvalitet det kan sägas vara i läsmotivationen relaterat till nätet. Viscovi 
(2014) pekar på att den digitala läsningen oftast blir mer översiktlig och selektiv än 
litteraturläsningen eftersom nätläsaren möts av så mycket information. Den digitala 
världen är också en riktig tidstjuv som kan bli en omedveten stressfaktor vilket i sig kan få 
unga att känna att de inte har så mycket tid att lägga på läsning (Nordberg, 2015). Min 
undersökning visar också att 26 procent skulle kunna tänka sig att läsa mer om de bara 
hade mer tid, det är en ökning mot för före projektet, men det flesta vill fortfarande 
prioritera andra saker än att läsa i sitt liv. 

Enligt Pettersson (2015) har läsningen av skönlitteratur ett särskilt värde, till exempel för 
att människan genom den kan öka sin förmåga att känna empati, hantera kriser och 
utveckla sin egen identitet. Om elevernas läsmönster även kopplas till Furhammar (1997) 
och hans kategorier av olika läsupplevelser går det att hävda att det är få elever som läser 
skönlitteratur helt i enlighet med vad Furhammar kallar för ”den personliga 
upplevelseläsningen” och som också är den kategori som han i huvudsak kopplar till 
läsmotivation. I denna kategori identifierar sig läsaren i stor utsträckning med bokens 
karaktärer, vilket endast 9 procent av alla elever uppgav i enkätundersökningen. Då 
kategorierna inte ska ses som helt avgränsade till varandra (Andersson, 2015) går det 
säkert att finna drag av den personliga upplevelseläsningen även hos övriga elever som 
läser skönlitteratur, men i huvudsak verkar deras läsning mest röra sig om underhållning 
(”den opersonliga upplevelseläsningen”) och bruksvärde (”den opersonliga 
instrumentella läsningen”). Några läser också skönlitteratur för att få tröst vilket kan 
härledas till ”den personliga instrumentella läsningen”. 

Min avsikt var bland annat att ta reda på hur många av de elever som valde att läsa 
skönlitteratur under projektet som kunde uppge att de fått ökad lust att läsa mer 
skönlitteratur efteråt. Av de 75 procent som valde att läsa skönlitteratur uppgav 25 procent 
att de känner ökad lust att läsa skönlitteratur efter projektet. I relation till det totala antalet 
elever innebär det att 19 procent av alla elever, eller sammanlagt 10 stycken elever, känner 
ökad lust att läsa skönlitteratur när projektet är över. Det borde räknas som en relativt god 
effekt med tanke på att projektet endast sträckte sig över tre veckor. Det är intressant att de 
flesta i gruppen som fick ökad lust att läsa skönlitteratur i min undersökning vill göra det 
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för allmänbildningens skull. Som jag skrev i analysen anser jag resultatet vara svårtolkat, 
men om det är så att dessa elever fick känslan av att lärde sig något allmänmänskligt av att 
läsa skönlitteratur som de tidigare upplevt att de befunnit sig utanför kan det möjligen 
vara början på ”den personliga upplevelseläsningen” som Furhammar (1997) talar om.

Det kan vara dumt att stirra sig blind på att så många som 41 procent av det totala antalet 
elever menar att den främsta anledningen till att de hellre läser annat än skönlitteratur 
beror på att de anser det vara tråkigt med skönlitteratur. Då är det bättre att försöka ta 
reda på vilka faktorer som ligger bakom det tråkiga (Molloy, 2002). Det kan vara en 
attitydfråga (se attitydavsnittet längre ner) eller så beror det på att eleven har svårt att läsa 
eller att denne tycker att det går för sakta att läsa, som i Claras fall. Det tråkiga kan också 
bero på att eleven inte har hittat någon bra bok, som Adam, eller inte har kunskap om 
vilken genre som denne gillar bäst. Likadant är det med elevernas beskrivning av läsning 
av skönlitteratur som svårt eller tidskrävande. ”Svårt” kan till exempel betyda att eleven, 
som i Adams fall, har svårt att sitta stilla. ”Tidskrävande” behöver inte heller 
nödvändigtvis bero på att eleven läser sakta eller hellre vill lägga tid på annat, även om 
många har uppgett just den sistnämnda anledningen. Tråkigt och tidskrävande i 
kombination kan handla om en föreställning om att man inte har lust att lägga tid på 
något som inte är sant, som Adam sa (se attitydavsnittet längre ner.) 

En hypotetisk fråga som är intressant att ställa i anslutning till resultatet ovan är 
exempelvis vad som hade hänt om projektledarna hade insisterat på att samtliga deltagare 
skulle läsa skönlitteratur och ingenting annat. Med hänvisning till Gambrell (2011) och 
hennes teorier om att elevernas läsmotivation ökar när de själva får välja vad de vill läsa 
kanske det hade fått den goda effekten att minska. En annan intressant fråga är hur 
effekten hade blivit om det hade handlat mer om ta att del av skönlitteratur än att 
nödvändigtvis själv läsa skönlitteratur, det vill säga hur effekten hade blivit om 
projektdeltagarna även fått lyssna på skönlitterära ljudböcker som sedan hade räknats 
som ”vanlig” skönlitteratur i undersökningen. Med tanke på att endast 4 procent både före 
och efter projektet uppgav att de helst lyssnar på ljudböcker när de väl läser verkar 
eleverna egentligen inte ha så stor erfarenhet av ljudböcker, trots att dessa böcker skulle 
kunna bidra till att öka intresset för litteratur genom att bredda elevernas repertoar i 
samklang med Kulturrådets definition av läsfrämjande (Andersson 2015).
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6.2 Elevernas attityder till läsning och skönlitteratur

Även om det är den negativa attityden till läsning som dominerar bland fordonseleverna 
både före och efter det läsfrämjande projektet vill jag ändå hävda, medveten om att 
resultatet inte kan generaliseras till andra populationer, att projektet har fått positiva 
effekter eftersom de elever med en negativ attityd till att läsa har minskat med 9 procent 
medan de elever med en positiv attityd på samma gång har ökat med 14 procent. Det kan 
vara så att 5 procent av de elever som tidigare föredrog att lyssna på ljudböcker har blivit 
mer positiva till tryckt skönlitteratur eftersom den gruppen har ökat lika mycket som 
gruppen som vill lyssna på ljudböcker har minskat. Med hänvisning till dessa siffror 
betyder det att sammanlagt sju elever av undersökningens totala antal har förändrat sin 
attityd till läsning till det positiva. Samtidigt har de som ställer sig positiva till att det finns 
något som skulle kunna få dem att läsa mer efter projektet ökat med 15 procent, vilket är 
åtta elever.

Det kan förstås låta lite i mångas öron, men med tanke på hur kort projekttiden är menar 
jag att antalet elever ändå är betydande. Att så många elever inte var läsare från början, 49 
procent av eleverna uppgav att de inte hade läst en enda bok under det senaste halvåret 
och 30 procent uppgav att de bara hade läst en enda, kan vara en förklaring till den 
förhållandevis stora effekten. Läsprojektet på skolan kan då i enlighet med Kulturrådets 
definition av läsfrämjande ha blivit något som öppnade en väg till litteraturen för någon 
som inte läste eller gjorde en läsare av någon som dittills endast var läskunnig (Andersson, 
2015). För de enskilda eleverna i fråga kan attitydförändringen även ha stor betydelse 
både i nuläget för deras fortsatta studier i skolan och senare för att som Fredriksson och 
Taube (2012) menar ha möjlighet att delta i samhället och yrkeslivet som fullvärdiga 
medborgare. 

Det är intressant att det är 16 procent fler som verkar ha insett läsningens avkopplande 
värde under projektets gång, 27 procent mot för tidigare 11 procent. Det kan tyda på att 
flera av eleverna före projektet kopplade läsning i huvudsak till skolarbete och prestation 
och sällan eller aldrig läste av lust på fritiden. Att så många som 20 procent av eleverna 
svarade att den främsta anledningen till att de läste skönlitteratur före projektet var för att 
läraren krävde det kan skvallra om detta.

Ett läsfrämjande projekt som så att säga tar eleverna bort från plikten att läsa skulle då 
kunna vara avgörande för att nå dessa individer. I så fall skulle det gå att hävda att en av 
Gambrells (2011) regler för att skapa läsmotivation – regeln om att det bör finnas någon 
form av social interaktion kring det lästa – kanske inte fungerar optimalt på dessa 
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fordonselever. Bibliotekarien David berättade att han och de andra initiativtagarna bakom 
projektet hade tagit beslutet att läsningen inte skulle vara förknippad med någon form av 
prestation, varken skriftlig eller muntlig, eftersom de då bedömde att risken var stor att de 
skulle förlora flera av elevernas motivation att delta (anteckningar från intervju 
2016-10-20, finns i min ägo). Detta resonemang är i samklang med Clark och Rombolds 
(2006) tankegångar om att det är viktigt att nöjesläsning i högre utsträckning först och 
främst bör ses som något som faktiskt har ett värde i sig själv och därefter kan leda till 
social interaktion med andra. 

Som framgick i Molloys (2002) avhandling såväl som min egen undersökning kan ordet 
tråkigt betyda många olika saker för olika elever, (se mer i avsnittet om varför elever läser 
eller inte läser) Adam upplever läsning som tråkigt eftersom han inte ser någon mening i 
att lägga tid på något som ändå inte är sant. Denna attityd kan tolkas som att Adam inte 
ser syftet med läsning eftersom han inte upplever att det går att lära sig något av 
fiktionslitteratur. Läsningen av olika hemsidor och sajter där han dels kan finna 
information men också inspiration relaterat till sitt stora fordonsintresse kan han däremot 
omedelbart se nyttan med och koppla till sitt eget liv som Gambrell (2011) menar är en av 
de centrala reglerna för att skapa läsmotivation. Satt i relation till de resultat som Skans 
Kersti Nilsson (2015) presenterar i sin studie, där merparten av eleverna kunde se 
skönlitteraturens betydelse för att lära sig självkännedom, självinsikt och personlig 
utveckling, betyder Adams åsikt möjligen att hans reflektioner i läsningen ännu inte nått 
till ett sådant stadium. Här drar jag paralleller till Asplunds (2010) teorier om att 
yrkeselevernas upptagenhet med att projicera sina egna liv på handlingen kan blockera 
deras läsupplevelser.

Projektets bärande tanke om att det är okej att läsa vad som helst kan ses som en signal om 
att all läsning, oavsett om det är ett skotermagasin eller en klassisk roman, är värdefull. 
Kanske skulle detta kunna hjälpa till att bryta ner föreställningen om att litteratur endast 
är något som angår de bildade och fina som Englund (1997) skriver om och bli en naturlig 
del i livet även för dem som, enligt Malmgren (1992) byggt sin identitet i linje med 
praktiska göromål och en föraktfull inställning mot teoretisk bildning mycket på grund av 
de inte kan se nyttan i den sortens bildning. 

Resultatet både i enkätundersökningarna och i intervjuerna visar att eleverna värderar 
läsning i förhållande till det kommande yrkeslivet förhållandevis lågt. Detta kan i sin tur 
betyda att skolans fordonselever i årskurs 1 redan har identifierat sig själva som praktiker 
som enligt dem bara behöver kunna läsa på en basal nivå för att ingå i samhället. Två av 
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respondenterna i intervjuerna menar att någon som ska arbeta i verkstad eller köra lastbil 
inte behöver samma läsförmåga som exempelvis en advokat, medan den tredje 
respondenten inte kunde se något samband mellan att kunna läsa bra och få ett bra jobb 
eftersom hennes bild av ett bra jobb var undersköterska, ett arbete som i dagsläget inte 
kräver mer än gymnasiekompetens. 

Fordonselevernas låga värdering av att kunna läsa efter gymnasiet behöver inte bara tyda 
på en rädsla att hamna utanför en för dem viktig gruppgemenskap (Asplund, 2010) utan 
också på de inte har förmåga eller ens törs se över den horisont som de tillskrivit som sin. 
Att sikta högre än en praktisk gymnasieutbildning verkar på många sätt te sig främmande 
för dem av olika skäl, gissningsvis spelar både socioekonomisk bakgrund och tidigare 
upplevelser av hur de känner att de lyckats med läsning och litteraturstudier i 
grundskolan in.

Både Asplund (2010) och Wennerström Wohrne (2015) hittar delar av sina förklaringar till 
yrkeselevers avoga inställning mot läsning och skönlitteratur i deras negativa inställning 
till skola och utbildning rent generellt. Men förmodligen är det kanske också så att skolan 
och lärarnas undervisning är med och formar denna negativa attityd till läsning och 
skönlitteratur genom att både medvetet genom betygssättning och omedvetet värdera 
eleverna som läsare och skribenter; vad och hur eleverna läser och skriver och vad och på 
vilket sätt som är bra att läsa och skriva. På så vis blir betygsättningen i skolan något som 
Molloy (2005) hävdar kan skapa ett motstånd till läsning snarare än att framkalla läslust 
och läsmotivation. Detta skulle till viss del också kunna förklara min bild av att 
fordonseleverna ofta nedvärderade sig själva i ämnet svenska, det är kanske den bild som 
de känner att skolan har gett dem och som också bidrar till att skapa skolans norm som 
säger att det är töntigt att läsa. För om det vore så att de var de ”duktiga”läsarna  som var 
de coola eleverna så skulle inte många av fordonseleverna med hänvisning till sina betyg i 
svenskämnet vara just de coola eleverna. 

Trots att den där oförmågan att se över sin egen horisont som jag nämnde tidigare säkert 
existerar skulle jag också vilja hävda att det ändå finns en medvetenhet kring de här 
frågorna som få talar högt om. Adam sa till exempel i intervjun att de elever som säger att 
det är töntigt med läsning kanske också är de som inte är så duktiga på att läsa medan 
Clara nämnde att hon trodde att många av fordonselevernas negativa attityd till läsning 
kunde bottna i att många av eleverna haft det svårt i skolan tidigare och att de därför inte 
längre ”orkar bry sig” (personlig kommunikation, 26 september 2016). 
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Om det skulle vara så att den undervisning och bedömning som elever möter tidigt i 
skolan på olika sätt kan samverka med elevernas olika bakgrundsfaktorer och skapa dessa 
elevers gruppgemenskap och gemensamma identitet där hållningen går ut på att vara 
negativ till läsning och skönlitteratur borde det vara en central fråga att tränga djupare in i 
för att förstå attityder, inte minst på grund av att tidigare nämnda OECD-studien Reading 
for Change (2002) kunde påvisa att fri läsning kan göra skillnad när det kommer till unga 
med mindre priviligerad bakgrund. 

Det är inte heller säkert att det bara är pojkarna på fordonsprogrammet som enligt 
Molloys (2007) teorier i avsaknaden av manliga läsande förebilder formar sin manliga 
identitet genom ett motstånd mot läsning och litteratur. Även flickorna strävar efter att 
passa in på skolan och gör sig på samma gång redo att möta ett arbetsliv där det är möjligt 
att dessa normer fortsätter att gälla. I den kontexten är det inte särskilt svårt att se 
fordonslärarna, som bibliotekarien David (anteckningar från intervju 2016-10-20, finns i 
min ägo) på skolan beskrev som elevernas hjältar, som en av nycklarna till att skapa en 
läsande generation yrkeselever. Som ung man och bibliotekarie är David förmodligen 
också själv en viktig förebild vars boktips värderas högt av eleverna.  

6.3 Elevernas tankar och upplevelser om läsprojektet

När jag sammanställde elevernas tankar om projektet innan det startade och deras 
upplevelser av projektet efteråt hade jag till en början känslan av att alla deras 
svarsalternativ handlade om hur tråkigt de tyckte att det skulle bli eller hade varit – och 
visst, 42 procent uttryckte också att de trodde att projektet skulle bli tråkigt och 40 procent 
tyckte också att det blev så. Men, när jag en stund senare förvandlade antalet räknade 
”pinnar” i varje kategori till lådor i diagram framträdde plötsligt elevernas positiva 
inställning till läsprojektet, som faktiskt, om än svagt, dominerar både före och efter 
projektet. De flesta uttryckte också uppskattning av den bok de valde att läsa. 

Det kan vara så att elevernas ökade uppfattning om att läsning är något skönt och 
avkopplande efter projektet helt enkelt har att göra med att kontexten där läsningen ägde 
rum förändrades till det bättre under tiden då projektet pågick. Samtliga 
intervjurespondenter vittnar om hur lugnt det blev i klassen när alla läste. Att även lärarna 
satt ner och läste istället för att som Clara beskrev det springa ut och in ur klassrummet 
eller hålla på med datorn, kan ses som en viktig del i det. 
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När datorerna och mobiltelefonerna stängs av kan eleverna även se den traditionella 
läsningen mer som avkoppling från uppkoppling snarare än avkoppling i sig enligt 
Nordberg (2015) som också menar att det är en av orsakerna till att synen på litteraturen 
har förändrats, från källa till självinsikt och personlig utveckling till något som främst ger 
underhållning. Det går att fråga sig om denna förändring endast behöver betyda något 
negativt. För yrkeseleverna vars attityd till läsning och litteratur, som enligt flera forskare 
(Asplund, 2010, Malmgren, 1992, Wennerström Wohrne, 2015) kan vara en avspegling av 
deras generella motstånd till skolarbete och teoretisk bildning, kan denna utveckling vara 
gynnsamt för att omvandla miljön i klassrummet till en plats som eleverna inte i huvudsak 
förknippar med något negativt, som prestation. Maria Wennerström Wohrne (2015) skrev 
till exempel att hon fick flera ofullständiga, raljerande och avvisande enkätsvar av 
yrkeselever i sin undersökning, vilket till viss del förklarades med att eleverna befann sig i 
klassrumskontexten när de besvarade enkäten. 

Mina båda enkätundersökningar visar inga svar av den typen, tvärtom uppfattade jag att 
många tog både projektet och min undersökning på allvar. Kanske kan fordonslärarna, 
tidigare beskrivna i uppsatsen som dessa elevernas hjältar, och deras närvaro i 
klassrummet spela in där, men jag vill gärna tro att det faktum att jag faktiskt lärt känna 
många av eleverna innan projektet drog igång också medverkade till deras seriositet. Att 
så många som 48 procent av eleverna upplevde att de lärde sig något av projektet och 
även tog sig tid att med egna ord förklara vad de faktiskt tyckte att de hade lärt sig kan 
också berätta något om deras behov av stöttning när det kommer till läsning och litteratur. 
Intressant är att flera, 13 procent, anser det vara bra att skolan tvingar dem att läsa mer.  
Det kan tolkas som att eleverna känner att de behöver hjälp för att komma igång med 
läsningen och hitta böcker de gillar och som passar dem. Clara fick till exempel hjälp att 
hitta en lättläst version av en bok i en genre som just hon gillar. Detta medförde att hon för 
första gången uppskattade att läsa och också kände att hon hängde med i sina 
klasskompisars tempo. Detta går i linje med de regler som Gambrell (2011) pekar på för 
hur läsmotivation skapas, nämligen att det ska finnas tid för att läsa och att de som ska 
läsa har tillgång till ett varierat utbud av böcker.

6.4. Förslag på vidare forskning

En fundering som uppstått under arbetets gång är hur min undersökning hade sett ut 
utifrån ett genusperspektiv. En jämförelse mellan pojkar och flickor skulle därför vara 
intressant som föremål för vidare forskning.

�  av �52 71



Självständigt arbete på avancerad nivå. Sara Strömberg

7. Käll- och litteraturförteckning

7.1. Otryckta källor

Enkätsvar från 47 elever på fordonsprogrammet insamlade vid en gymnasieskola i en 
mellanstor svensk stad under september 2016. Finns i min ägo.

Enkätsvar från 52 elever på fordonsprogrammet insamlade vid en gymnasieskola i en 
mellanstor svensk stad under november 2016. Finns i min ägo.

Intervjuer med tre elever på fordonsprogrammet vid en gymnasieskola i en mellanstor 
svensk stad utförda under september och november 2016. Inspelningar och transkribering 
finns i min ägo.
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Molloy, G. (2002). Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på 
högstadiet. Stockholm: Lärarhögskolan. 

Molloy, G. (2007). När pojkar läser och skriver. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
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8. Bilagor

Bilaga 1

Hej!
Nästa vecka (v. 41) börjar ett läsprojekt här på skolan. Det innebär att eleverna i årskurs 1 
inleder skoldagen oavsett ämne med att läsa 20 minuter. Projektet kommer att hålla på 
under 3 veckor.

Jag studerar till gymnasielärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall och jag är nyfiken på och 
vill veta mer om vad ni som går Fordon- och transportprogrammet tycker om läsprojektet 
och också vad ni tycker om läsning och skönlitteratur överlag, både före och efter 
projektet. Därför delar jag ut den här enkäten till dig. Efter min praktik på skolan ska jag 
skriva min magisteruppsats och då kommer jag att använda enkätsvaren i min studie.

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men eftersom svaret från dig inte kan ersättas av 
någon annan hoppas jag att du är villig att delta och att du svarar så fullständigt som 
möjligt.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att 
databehandlas utan identitetsuppgifter. Du kommer alltså att vara anonym. De uppgifter 
som du lämnar kommer att presenteras i tabellsammanställningar och i löpande text i 
uppsatsen. Ingen på skolan kommer någonsin i kontakt med något enskilt svar.

Säg till om du undrar över något. Du kan ringa mig på xxx-xxx xx xx eller mejla mig på 
sara.stromberg@xxx.se om du har funderingar över enkäten.

Tack på förhand för din medverkan!

Sara Strömberg
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Bilaga 2

Enkät 1 Välj endast 1 svar per fråga                         Kille    Tjej

1. Hur tycker du att det är att läsa? 

Roligt och intressant

Tråkigt

Jobbigt och svårt

Skönt och avkopplande

Jag lyssnar hellre på ljudböcker

Annat

2.  När du läser, vad läser du helst? 

Skönlitteratur, alltså romaner, deckare osv. 

Tidningar och magasin

Faktaböcker och biografier

På datorn, olika hemsidor och sajter

Instruktioner, manualer och/eller bruksanvisningar

Jag lyssnar på ljudböcker

Annat

3.  Vilken är den främsta anledningen till att du läser skönlitteratur? 

Det är avslappnande

Det är allmänbildande

Det är underhållande

Det är intressant

Det ger tröst

För att läraren kräver det

För att kunna identifiera mig med karaktärer i böckerna

Annat
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4.  Vilken är den främsta anledningen till att du helst läser annat än skönlitteratur? 
(Om du helst läser skönlitteratur. Hoppa över denna fråga)

Det är för tidskrävande att läsa skönlitteratur

Det är svårt att läsa skönlitteratur

Det är tråkigt med skönlitteratur

Jag är rädd för att mina kompisar ska tycka att jag är töntig om jag läser skönlitteratur

Annat

5. Om du ska läsa en skönlitterär bok,  
vad vill du helst att det ska vara för typ av bok?

Kärlek

Krig

Äventyr

Humor

Deckare

Science fiction (rymd- eller högteknologiska framtidsberättelser)

Fantasy (trollkarlar, häxor)

Skräck

Annat

6. Hur många skönlitterära böcker har du läst det senaste halvåret?

Inte en enda

En

Fler än 2

Det är så många att jag tappat räkningen
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7.  Finns det något som skulle kunna få dig att läsa mer?

Nej, jag vill hellre göra andra saker

Nej, jag tror inte att det ger mig något

Nej, det är tråkigt

Nej, jag har svårt att koncentrera mig

Ja, om jag blev bättre på att läsa

Ja, om jag fick hjälp att hitta böcker som jag gillar

Ja, om jag hade mer tid

Ja, om jag visste att jag hade nytta av läsningen i mitt framtida yrke

Annat

8.  Brukade din mamma och/eller pappa eller någon annan vuxen  
läsa för dig när du var liten?

Ja, ofta

Nej, aldrig

Ibland, men inte så ofta

9. Tycker du själv att du är duktig på att läsa? 

Ja

Nej

10.  Tror du att du kommer att behöva kunna läsa bättre än du gör nu  
i ditt framtida yrke?

Ja

Nej
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11. Vilken skönlitterär bok läste eller hörde du senast? 

……………………………………………………………………………………………………

Vad tyckte du om den? Motivera ditt svar

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

12. Vad tänker du om läsprojektet som startar snart? Vilket av följande påståenden 
stämmer bäst överens med dina egna tankar? 

Det kan förhoppningsvis lära mig att bli bättre på svenska och läsförståelse

Det blir nog en skön start på dagen

Bra att skolan ”tvingar oss” att läsa mer

Onödigt, jag läser redan så mycket 

Jobbigt, jag är inte så bra på att läsa

Trist, jag gillar inte att läsa

Annat

Tack för din medverkan!
/Sara
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Bilaga 3 

Enkät 2 Välj endast 1 svar per fråga                         Kille    Tjej

1.  Hur tycker du att det är att läsa nu när du gjort det varje vardag  
under 3 veckor?

Roligt och intressant

Tråkigt

Jobbigt och svårt

Skönt och avkopplande

Jag lyssnar hellre på ljudböcker

Annat

2. Vad valde du att läsa under läsprojektet?

Skönlitteratur (alltså påhittade berättelser som t.ex. romaner, deckare, noveller osv)

Annat (som t.ex. biografier, faktaböcker, tidningar, magasin osv.)

Jag läste (ange titel)………………………………………………………………………

Om du svarade ”annat” på fråga 2, gå till fråga 6.

3. Har läsprojektet ökat din lust att läsa skönlitteratur?

Ja

Nej

Osäker

Om du svarade ”nej” på fråga 3, gå till fråga 5
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4. Vilken är den främsta anledningen till att du vill läsa mer skönlitteratur?

Det är avslappnande

Det är allmänbildande

Det är underhållande

Det är intressant

Det ger tröst

För att kunna identifiera mig med karaktärer i böckerna

Annat

5. Vilken är den främsta anledningen till att du  
inte vill läsa mer skönlitteratur?

Det är för tidskrävande att läsa skönlitteratur

Det är svårt att läsa skönlitteratur

Det är tråkigt med skönlitteratur

Jag är rädd för att mina kompisar ska tycka att jag är töntig om jag läser skönlitteratur

Jag läser redan så mycket som jag vill

Annat

6. Hur upplevde du den bok du läste?

Boken var underhållande

Boken var spännande

Boken var intressant

Boken var tråkig

Boken var svår

Boken passade inte min smak

Annat
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7. Nu när du ska läsa efter läsprojektet.  
Vad tror du att du helst vill läsa då?

Skönlitteratur, alltså romaner, deckare osv. 

Tidningar och magasin

Faktaböcker och biografier

På datorn, olika hemsidor och sajter

Instruktioner, manualer och/eller bruksanvisningar

Jag lyssnar på ljudböcker

Annat

8. Finns det något som skulle kunna få dig att läsa mer?

Nej, jag vill hellre göra andra saker

Nej, jag tror inte att det ger mig något

Nej, det är tråkigt

Nej, jag har svårt att koncentrera mig

Ja, om jag blev bättre på att läsa

Ja, om jag fick hjälp att hitta böcker som jag gillar

Ja, om jag hade mer tid

Ja, om jag visste att jag hade nytta av läsningen i mitt framtida yrke

Annat

9. Tror du att du har lärt dig någonting av att läsa 20 minuter  
varje dag under 3 veckor?

Ja

Nej

Osäker

Om du svarade nej på fråga 9, gå till fråga 11.
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10. Om du tror att du har lärt dig något av projektet. 
Vad tror du då i så fall att du har lärt dig?

………………………………………………………………………………………………. 

11. Tror du att kommer att behöva läsa bättre än du gör nu 
i ditt framtida yrke?

Ja

Nej

12. Hur upplevde du att det var att vara med i läsprojektet?

Jag tror att jag blev bättre på svenska och läsförståelse

En skön start på dagen

Bra att skolan ”tvingade oss” att läsa mer

Onödigt, jag läser redan så mycket 

Jobbigt, jag är inte så bra på att läsa

Trist, jag gillar inte att läsa

Annat

13. Skulle du vilja vara med i läsprojektet igen?

Ja

Nej

Osäker

Tack för din medverkan!
/Sara
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Bilaga 4

Intervjumall 1 om attityder till läsning  
och skönlitteratur

Bakgrund/Påverkan

#Kommer du ihåg en gång då du fått en bra upplevelse av en skönlitterär bok? 

Förslag på andrafrågor/uppföljningsfrågor: Vilken bok var det? Var det du som läste eller 
var det någon annan som läste den för dig? Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av 
vad som hände då när du fick en bra upplevelse? Berätta om miljön, vilken bok det var 
och vad det var med den boken som du tyckte så mycket om.

#Om svaret är nej på förra frågan, intervjuobjektet har alltså aldrig fått en bra upplevelse 
av en skönlitterär bok: Vad tror du att det kan bero på, att du aldrig haft en bra upplevelse 
av en skönlitterär bok?

#Läste någon för dig när du var liten?

Hur upplevde du det?
Om negativ/positiv: Vad tror du att beror på?

#Vad känner du för skönlitteratur och läsning nu?

Om negativ: Vad är det som gör att du tycker så? Vad tror du att din negativa inställning 
kan bero på? Om positiv: Vad tror du har gjort dig positiv?

#Har du någon favoritbok? Vilken och varför?

#När läser du?

#Vad läser du när du läser?

#Vad påverkar dig när du läser? Miljö, ljud, val av bok osv.
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#Hur tror du att de andra eleverna på skolan och dina klasskompisar ser på skönlitteratur 
och läsning?

Om negativ: Vad tror du att det beror på? Tycker du att det påverkar din syn på det?

Om positiv: Vad tycker du om det?

#Tycker du att du lär dig något viktigt av att läsa?

Om ja: Beskriv vad du lär dig?
Om nej: Berätta varför du inte tycker det.

#Vad tycker du om att läraren eller någon annan läser en text högt för dig?

Om negativ eller positiv: Beskriv vad du upplever när någon läser högt för dig.

Om positiv: Skulle du vilja att någon gjorde det oftare? 

Förändring/framtid

#Har du någon gång tänkt på att du skulle vilja läsa mer skönlitteratur än du gör nu?

Om nej: Kan du beskriva för mig varför du inte skulle vilja det? Vad skulle trots allt kunna 
få dig att läsa mer tror du?
Om ja: Kan du beskriva för mig varför du skulle vilja det?

#På vilket sätt tycker du att vuxna (läraren, föräldrar eller andra) skulle kunna hjälpa dig 
att göra dig mer intresserad/få mer lust av att läsa?

#Tror du att det finns ett samband mellan ett bra jobb och att vara bra på att läsa?

#Tror du att du behöver kunna läsa bättre än du gör nu när du kommer ut i yrkeslivet?

Om nej: Kan du beskriva för mig varför du inte tror det?
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Om ja: Kan du beskriva för mig varför du tror det?  Vilka fördelar kan du se?

#Vad tänkte du om att vara med i ett läsprojekt?

Om negativ: Vad tror du att din negativa inställning kan bero på?
Om positiv: Vad har gjort dig positiv?

#Tror du att läsprojektet läser kan vara viktigt?
Om nej: Kan du beskriva för mig varför du inte tycker att det är viktigt?
Om ja: Kan du beskriva för mig varför du tycker att det är viktigt?
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Bilaga 5

Intervjumall 2 om attityder till läsning  
och skönlitteratur

#Berätta för mig om vad du tyckte om boken du läste under läsprojektet.

Vilken bok var det? Vad det var med den boken som du tyckte om/inte tyckte om. Skulle 
du vilja läsa fler böcker i samma genre, av samma författare?

#Hur upplevde du att det var att börja dagen med att läsa 20 minuter?

Vad tror du att din upplevelse kan bero på? På miljön och människorna runt omkring? På 
boken? På tidpunkten?

Hur tyckte du det var att lärarna också satt ner och läste samtidigt med er?

Vad känner du för skönlitteratur och läsning nu?

Om negativ: Vad är det som gör att du tycker så? Vad tror du att din negativa inställning 
kan bero på? Om positiv: Vad tror du har gjort dig positiv?

Har läsprojektet förändrat din syn på läsning och skönlitteratur på något sätt?

Om nej: Vad är det som gör att du tycker så? Vad tror du att din negativa inställning kan 
bero på? Om positiv: Vad tror du har gjort dig positiv?

#Tycker du att du lärt dig något av att läsa 20 minuter per dag i 3 veckor?

Om ja: Beskriv vad du lärt dig. Om nej: Berätta varför du inte tycker att du lärt dig något.

#Vad tror du skulle kunna få dig att läsa mer?

#Skulle du kunna tänka dig att delta i ett läsprojekt igen?
Kan du beskriva för mig varför du tycker som du tycker?
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Bilaga 6 

Hej!

Vecka 41 börjar ett läsprojekt här på skolan. Det innebär att ni elever som går 
fordonsprogrammet årskurs 1 kommer att inleda skoldagen oavsett ämne med att läsa 20 
minuter. Projektet pågår under 3 veckor.

Jag studerar till gymnasielärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall och jag är nyfiken på och 
vill veta mer om vad ni tycker om läsning och skönlitteratur, både före och efter 
läsprojektet. Därför delar jag ut den här enkäten till dig. Efter min praktik på skolan ska 
jag skriva en uppsats och då kommer jag att använda enkätsvaren i min studie.

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men eftersom svaret från dig inte kan ersättas av 
någon annan hoppas jag att du är villig att delta och att du svarar så fullständigt som 
möjligt.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att svaren kommer att 
databehandlas utan identitetsuppgifter. Du kommer att vara anonym. De uppgifter som 
du lämnar kommer att presenteras i diagram och i löpande text i uppsatsen. Ingen på 
skolan kommer någonsin i kontakt med något enkilt svar.

Säg till om du undrar över något. Du kan ringa mig på xxx-xxx xx xx eller mejla mig på 
sara.stromberg@xxx.se om du har några funderingar.

Tack på förhand för din medverkan!

/Sara Strömberg
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