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SAMMANFATTNING 
Samtliga elever i skolår 8 i Härnösands kommun deltog under våren 2005 i en 
läsundersökning och besvarade samtidigt en elevenkät. I enkäten besvarade 
eleverna frågor som berörde deras egen bakgrund, deras läsvanor och deras 
skolgång och det är dessa resultat som presenteras i denna rapport. 
   Då det gäller elevernas språkliga och nationella bakgrund kan konstateras att 
de allra flesta elever alltid eller nästan alltid talar svenska i hemmet, har bott 
hela eller nästan hela sitt liv i Sverige, lärde sig tala svenska alternativt svenska 
och ett annat språk först, anser sig tala svenska alternativt svenska och ett annat 
språk bäst och då man har två bästa språk också kan läsa på båda språken.    
Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det genomsnittliga resultatet 
för elever med annan nationell och/eller språklig bakgrund är något lägre så 
finns det i denna grupp elever som läser betydligt bättre än elever med 
”helsvensk” bakgrund och som bott hela sitt liv i Sverige. Vidare kan 
konstateras att eleverna som uppger att de har två förstaspråk har högst 
genomsnittligt resultat på lästestet. 
   Den generella bilden då det gäller relationen mellan föräldrars utbildning och 
elevernas genomsnittliga resultat på lästestet är den att elever vars föräldrar har 
högre utbildning tenderar att prestera bättre på lästestet. 
   Då det gäller resurser och stöd i hemmet kan konstateras att elever som har en 
morgontidning hemma och god tillgång till böcker i hemmet har högre 
genomsnittligt resultat på lästestet. Elever vars föräldrar ofta, men inte nästan 
varje dag, frågar eleven vad hon eller han läser har genomsnittligt högre resultat 
än elever vars föräldrar sällan frågar. Lägst genomsnittligt resultat har elever 
vars föräldrar frågar nästan varje dag. 
   Majoriteten av eleverna ägnar mellan en och fyra timmar per dag åt att titta på 
TV, video eller dvd. Därutöver ägnar sig även majoriteten en majoritet av 
eleverna åt aktiviteter vid datorn. Det finns ingen entydig relation mellan hur 
mycket tid man ägnar åt dessa aktiviteter och genomsnittligt resultat på lästestet. 
   Då det gäller elevernas läsning har vi delat in den i elevernas självvärdering, 
vad man läser och varför man läser. Sammanfattningsvis kan man säga då det 
gäller elevernas självvärdering att elever som förväntar sig att fortsätta till högre 
utbildning har högre genomsnittligt resultat på lästestet än elever som inte 
förväntar sig det. Likaså finns det en tydlig relation mellan elevernas egen 
bedömning av sin läsförmåga och genomsnittligt resultat.  
   På sin fritid läser eleverna främst dagstidningar och webbsidor. Få elever läser 
skönlitteratur och ännu färre läser facklitteratur. Elever som ofta läser 
skönlitteratur på sin fritid har högre genomsnittligt resultat på lästestet. Detta 
gäller även elever som ofta läser tidskrifter och veckotidningar. 
   Elevernas inställning till läsning är snarare negativ än positiv. De elever som 
har en positiv inställning till läsning har bättre genomsnittligt resultat på 
lästestet. 



   Då det gäller elevernas skolgång ställdes frågor kring trivsel i skolan, 
arbetssätt och specialundervisning. Generellt sett har eleverna en positiv 
inställning till skolan, men en stor andel elever svarar att de ofta är uttråkade. 
Ofta, men inte alltid, verkar en positiv inställning till skolan och högre 
genomsnittligt resultat på lästestet gå hand i hand. 
   Enligt eleverna så förekommer olika arbetssätt under lektionerna men de har 
ofta lektioner där läraren går igenom olika saker och det är läraren som oftast 
bestämmer vad som skall göra. Man diskuterar mer med läraren än med andra 
elever i grupp. Det finns ingen entydig relation mellan arbetssätt och 
genomsnittligt resultat på lästestet. 

Ungefär en femtedel av eleverna har någon gång under sin skolgång fått 
specialundervisning i svenska och då främst under de tidigare skolåren. Elever 
som haft specialundervisning under hela sin skolgång eller under de senare 
skolåren har genomsnittligt lägre resultat på lästestet. Vid specialundervisningen 
har man ofta eller ibland arbetat med samma material som de övriga eleverna, 
men det finns ingen entydig relation mellan på vilket sätt som 
specialundervisningen har bedrivits och resultat på lästestet. 
   Majoriteten av eleverna har en positiv eller neutral inställning till 
specialundervisningen de fått. Endast ett fåtal elever har en negativ inställning 
till undervisningen. Den generella tendensen är att elever som upplever eller har 
upplevt specialundervisningen som positiv eller som har en neutral inställning 
till den har ett genomsnittligt högre resultat på lästestet. 
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INLEDNING 
Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand och 
Härnösands kommun kom överens om att under våren 2005 genomföra en 
läsundersökning bland eleverna i skolår 8 i kommunen. Projektledare för 
undersökningen är professor Karin Taube.  Överenskommelsen mellan 
kommunen och Karin Taube innefattade genomförandet av ett lästest, 
insamlande av basinformation om eleverna, bearbetning av data samt 
presentation av resultaten i en rapport till kommunen. Vidare ingick i 
överenskommelsen att elever och lärare skulle besvara en elev- respektive en 
lärarenkät för att möjliggöra djupare analys av resultaten på lästestet. Denna 
rapport är en första bearbetning av resultaten från elevenkäten i relation till 
resultaten på lästestet. Kommunen har tidigare (december 2005) fått en rapport 
där resultaten av lästesten samt basinformation från elevlistan presenterades 
(Eklund, Fredriksson & Taube, 2005). 
 
De data som samlats in i Härnösand kan ses i ett större sammanhang. Under 
läsåret 1990/91 genomfördes en omfattande undersökning av läsfärdigheterna 
hos omkring 210 000 barn i 32 olika nationella utbildningssystem i projektet 
"IEA Reading Literacy". IEA står för International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement, vilket betyder ungefär Internationell 
sammanslutning för utvärdering av skolprestationer. Organisationen syftar till 
att ge politiska beslutsfattare, skolfolk och allmänheten korrekt information om 
kunskapsnivån i olika länder. Syftet med ”IEA Reading Literacy” var att mäta 
läskunnigheten i varje land och att på ett systematiskt sätt studera hur 
läsfärdigheterna inom de olika skolsystemen hängde samman med 
skolförhållanden, läroplaner, undervisning, lärare samt kulturella och 
ekonomiska faktorer (Elley, 1992). Studien betraktades vid tidpunkten för 
genomförandet som världens största pedagogiska undersökning. I Sverige deltog 
cirka 3 500 elever i årskurs 8. Även drygt 4 400 elever i årskurs 3 deltog (Taube, 
1995). De svenska eleverna i årskurs 8 placerade sig på tredje plats i 
undersökningen, efter eleverna i Finland och Frankrike. 
 
"IEA Reading Literacy" förbereddes med största omsorg. Instrumenten för 
mätning av läsfärdigheter utvecklades under flera år. Texterna med tillhörande 
uppgifter var noggrant översatta, bearbetade och utprövade. Särskild 
uppmärksamhet ägnades åt att göra texterna och uppgifterna språkligt och 
kulturellt ekvivalenta, eftersom det var samma texter och uppgifter som 
användes i alla länder. Totalt fanns det 89 uppgifter för fjortonåringarna. 
 
1992 kontrakterades Karin Taube, nationell samordnare av det svenska "IEA 
Reading Literacy" – projektet, av Stockholms skolförvaltning för en serie 
undersökningar av läsfärdigheterna hos samtliga elever i årskurs 3 i Stockholms 
kommun, (Taube, 1993, 1994a, 1996; Taube & Skarlind, 1996, 1997a; Taube, 
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Skarlind & Karlsson, 1998a, 1999a). Från 1997 kontrakterades Karin Taube av 
Stockholms skolkontor för att också genomföra undersökningar av 
läsfärdigheterna hos samtliga elever i årskurs 8 i Stockholms kommun (Taube & 
Skarlind, 1997b, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 1999b).  
 
Samtidigt som undersökningarna har genomförts i Stockholm så har också flera 
andra kommuner visat ett intresse för dessa undersökningar. I Täby har 
undersökningar genomförts i årskurs 3 år 1993 (Taube, 1994b) och i skolår 3 
och 8 åren 1998-2000 (Taube & Skarlind, 1998; Taube & Karlsson, 1999a; 
Taube, 2000a). I Ekerö, Nacka, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby har 
undersökningar genomförts i skolår 8 under perioden 1999-2004 (Taube & 
Karlsson, 1999b; Taube, 2000b, 2001, 2002a, 2003a, 2004, 2005a). 
Undersökningen 2005 innefattade också Salems kommun. Undersökningarna i 
Stockholm och Täby har innefattat inte bara lästest utan också en insamling av 
data om eleverna och lärarna genom enkäter.  
 
I Kristianstad har undersökningar genomförts i skolår 8 under åren 2002-2004 
(Taube, 2002b, 2003b, 2005b). Undersökningen som genomfördes hösten 2004 i 
Kristianstad innefattade även insamlande av data genom elevenkäter 
(Fredriksson, Eklund & Taube, 2006). Våren 2004 genomföres också i Ekerö, 
Nacka, Sollentuna och Tyresö en elevenkät (Fredriksson & Taube, 2005). 
 
De data som samlats in kan analyseras och bearbetas på många sätt. I denna 
rapport presenteras enbart en första bearbetning av insamlande data. Rapporten 
innehåller tabeller där svarsfrekvensen för olika svarsalternativ på enkätfrågorna 
presenteras tillsammans med medelvärden på lästestet för de aktuella eleverna. 
Förhoppningen är att i ett senare skede kunna använda dessa data för ytterligare 
bearbetningar.  
 

Syfte 
Genom att samla in data om både elevers läsfärdigheter och olika 
bakgrundsvariabler ges möjligheter att göra en rad olika analyser. Avsikten med 
dessa analyser är att se vilken relation som finns mellan olika variabler och 
elevernas läsfärdigheter. Sådana analyser kan bidra till en fördjupad kunskap om 
vad som påverkar elevers läsning.  
 
Den enkät som eleverna fyllde i gav information om olika bakgrundsvariabler 
inom fyra områden. Eleverna besvarade frågor som berörde deras egen 
bakgrund, deras självvärdering, deras läsvanor och deras skolgång. Vilka 
variabler som ingår i dessa fyra olika områden framgår av figur 1. Hur eleverna 
besvarat frågorna inom de olika områdena samt hur de olika variablerna 
förhåller sig i relation till läsfärdighet kommer att presenteras i denna rapport.  

 2  



 
Undersökta variabler Resultat 
Elevernas bakgrund  
Språklig och nationell bakgrund  
Föräldrarnas utbildning  
Resurser och stöd i hemmet L 
Användning av TV, video och datorer i hemmet Ä 
 S 
Elevernas självvärdering F 
Förväntningar på fortsatt skolgång Ä 
Skattning av läsförmåga  R 
 D 
Elevernas läsning I 
Vad eleverna läser G 
Varför eleverna läser H 
 E 
Elevernas skolgång T 
Elevernas upplevelser av skolan  
Arbetssätt i skolan  
Arbetssätt under lektionerna i svenska  
Specialundervisning   
Figur 1. Undersökta bakgrundsvariabler och resultat i skolår 8. 
 
 

 Metod 
För att samla in information om eleverna har tre mätinstrument använts: lästest, 
elevlista och elevenkät. 
 

Lästest 
Vid den här aktuella undersökningen av eleverna i skolår 8 användes endast 
delar av IEA:s läskunnighetsundersökning. Lästesten bestod av 9 texter av olika 
karaktär: 3 skönlitterära texter, 2 sakprosatexter och 4 texter av typen 
informationsmaterial. Varje text följdes av ett antal uppgifter relaterade till 
texten, totalt 40 uppgifter. Eleverna fick 40 minuter på sig för att göra testet. 
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Det ansågs att detta urval av texter och uppgifter skulle räcka för att få en bild av 
läsnivån i skolår 8. En mer omfattande mätning kan även uppfattas som alltför 
tidskrävande och arbetsbelastande av de lärare som skall genomföra 
undersökningen med sina elever. Samma lästest har använts vid flera andra 
undersökningar i andra kommuner.  

Elevlista 
Genom en så kallad elevlista inhämtades uppgifter om elevens ålder, kön, 
modersmål, betyg i svenska/svenska som andraspråk hösten 2004, omdöme på 
nationellt prov i skolår 5, orsak till eventuell frånvaro vid genomförande av 
lästest respektive elevenkät samt uppgifter om erhållen 
modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och 
specialundervisning. Elevlistorna fylldes i av svensklärarna i respektive 
undervisningsgrupp. 
 

Elevenkät  
Elevenkäten bestod av 25 frågor. Frågorna behandlade bland annat elevernas 
första språk, bästa språk, mest använda språk i hemmet, tillgång till tidningar, 
TV-tittande, läsvanor samt trivsel och arbetssätt i klassen. Enkäterna besvarades 
individuellt av eleverna.  
 

Undersökningens genomförande 
Undersökningen som genomfördes under vecka 11 våren 2005 var obligatorisk 
för alla skolor i kommunen med elever i skolår 8. Lärare som undervisade i 
svenska i skolår 8 genomförde undersökningen genom att dela ut ett häfte till 
eleverna innehållande lästest och elevenkät. Lärarna ansvarade sedan för att 
samla in häftena och skicka dessa till Institutionen för utbildningsvetenskap vid 
Mittuniversitetet i Härnösand som ansvarade för datainsamlingen.  
 
 

Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen omfattar samtliga elever i skolår 8 i Härnösands  
kommun våren 2005. Enligt uppgifter före tidpunkten för undersökningen fanns 
det 371 elever i skolår 8 i Härnösands kommun. Vid tidpunkten för 
undersökningen fick vi in uppgifter avseende 364 elever. Av dessa genomförde 
334 elever lästestet och 304 elever besvarade enkäten. Totalt 302 elever både 
deltog i lästestet och besvarade enkäten. Närmare information om 
undersökningsgruppen finns i den tidigare rapporten till kommunen (Eklund, 
Fredriksson & Taube, 2005).   
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Bortfall 
Alla elever deltog inte i lästestet alternativt besvarade inte elevenkäten. I den så 
kallade elevlistan skulle läraren uppge skälet till varför eleven inte deltagit i 
lästestet respektive inte besvarat enkäten. Orsakerna till bortfallet redovisas i 
tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Orsaker till bortfall på lästest respektive elevenkät. 
Orsak till bortfall Lästest Elevenkät 
 Antal Andel av 

totala antalet 
elever 

(N=364) 

Antal Andel av 
totala antalet 

elever 
(N=364) 

Sjukdom 25 6,9 47        12,9 
Ledighet  2 0,6  7  1,9 
Flyttat eller slutat i klassen  3 0,8  3  0,8 
Okänd orsak  2 0,6  3  0,8 
Totalt 32 8,8 60 16,5 
 
 
Av tabell 1 framgår det att bortfallet då det gäller lästestet uppgår till 8,8 % och 
när det gäller elevenkäten är bortfallet 16,5 %. Den vanligaste orsaken till 
bortfall är att eleven varit sjuk vid provtillfället och att det inte varit möjligt att 
anordna något senare provtillfälle. Det är också tydligt att man prioriterat ett nytt 
tillfälle för lästest framför ett ytterligare tillfälle för att fylla i elevenkäten. Totalt 
304 elever besvarade enkäten och 302 elever både besvarade enkäten och deltog 
i lästestet. 
 
Utöver det ovan redovisade bortfallet finns det även ett så kallat internt bortfall, 
det vill säga att elever valt att inte besvara vissa enstaka frågor i lästest 
respektive elevenkät. 
 
 Resultaten som redovisas i denna rapport utgår från de 302 elever som både 
deltagit i lästestet och besvarat enkäten. Eventuellt internt bortfall redovisas i 
respektive tabell. 
 

Rapportens disposition  
I de följande kapitlen i rapporten presenteras resultaten från elevenkäten i 
relation till resultaten från lästestet. Redovisningen är grupperad i olika kapitel 
utifrån indelningen i figur 1. Först redovisas elevernas svar avseende bakgrund i 
relation till resultat på lästestet. Därefter redovisas dels elevernas självvärdering, 
dels vad eleverna svarat avseende sin läsning i relation till lästestsresultat och 
avslutningsvis följer en redovisning av elevernas svar avseende sin skolgång i 

 5  



relation till resultat på lästestet. Avslutningsvis följer ett kapitel i vilket 
resultaten diskuteras och några slutsatser från undersökningen presenteras. 
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ELEVERNAS BAKGRUND 
Uppgifter om elevernas bakgrund har samlats in inom följande fyra områden: 
språklig och nationell bakgrund, föräldrarnas utbildning, resurser och stöd i 
hemmet samt användning av TV, video och datorer i hemmet.  
 
Resultaten från respektive område redovisas under respektive rubrik. 
 

Språklig och nationell bakgrund 
I enkäten ställs fem frågor som är relaterade till elevens språkliga och nationella 
bakgrund: 
- Hur ofta eleven talar svenska i hemmet (fråga 1). 
- Hur länge eleven bott i Sverige (fråga 2). 
- Vilket/vilka språk eleven lärde sig tala först (fråga 3). 
- Vilket/vilka språk eleven talar bäst nu (fråga 4, del 1). 
- Läskunnighet i annat språk än svenska (fråga 4, del 2). 
 
 
Tabell 2. Hur ofta eleverna talar svenska hemma i relation till resultat på lästest. 
Hur ofta eleven talar 
svenska hemma 

Antal Procent Medelvärde på 
lästest 

Alltid               268 88,7 28,9 
Nästan alltid 24   7,9 28,5 
Ibland   7   2,3 24,1 
Nästan aldrig  2   0,7  
Aldrig   1   0,3  
Totalt               302             100,0 28,7 

 
 
Av tabell 2 framgår det att en stor majoritet av eleverna anger att de alltid eller 
nästan alltid talar svenska hemma. Endast 1 % av eleverna anger att de aldrig 
eller nästan aldrig talar svenska hemma. Ytterligare drygt 2 % anger att de talar 
svenska ibland. Det är troligt att de elever som uppger att de aldrig, sällan eller 
ibland talar svenska hemma har en eller två föräldrar som har ett annat 
modersmål än svenska, det vill säga att de har en annan språklig och/eller 
nationell bakgrund. Det kan inte uteslutas att det också bland de övriga eleverna 
finns de som har annan språklig och/eller nationell bakgrund, men som alltid 
eller nästan alltid talar svenska hemma. Totalt är det lite drygt 11 % som inte 
alltid talar svenska hemma. Resultatet på lästestet för elevgrupperna som svarat 
aldrig eller nästan aldrig redovisas inte då de är så små att de är extremt känsliga 
för de enstaka värdena inom gruppen. 
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Av tabell 2 framgår det också att gruppen som ibland talar svenska hemma har 
lägre resultat än gruppen av elever som alltid eller nästan alltid svenska hemma. 
Med andra ord är inte det inte en entydig bild som kommer fram.  
 
I vilken utsträckning som man talar svenska i hemmet hänger troligen samman 
med hur länge man har bott i Sverige. I tabell 3 redovisas fördelningen mellan 
de elever som bott hela sitt liv i Sverige och de som är födda i något annat land i 
relation till resultat på lästestet.   
 
 
Tabell 3. Hur länge eleverna bott i Sverige i relation till resultat på lästest 
Tid i Sverige Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Bott i Sverige hela livet 285 94,4 28,9 
Inte bott i Sverige hela livet 17  5,6 26,2 
Totalt            302          100,0 28,7 
 
 
Av tabell 3 framgår det att en mycket stor majoritet av eleverna (94,4 %) har 
bott hela sitt liv i Sverige. Övriga elever utgörs till övervägande del av elever 
med utländskt ursprung och är vad man brukar beteckna som första 
generationens invandrare, det vill säga att de själva har invandrat. Bland 
eleverna som inte bott hela sitt liv i Sverige kan det även finnas de som inte har 
något utländskt ursprung utan som är barn till ”svenska” föräldrar som bott 
utomlands under kortare eller längre tidsperiod under barnets födelse och 
uppväxt.  
 
Om man jämför tabell 2 och tabell 3 framkommer det att gruppen som inte bott 
hela sitt liv i Sverige är mindre än den grupp som i någon utsträckning talar 
något annat språk än svenska i hemmet. Ett rimligt antagande är att det bland de 
elever som inte alltid talar svenska hemma finns ett antal elever som är födda 
och uppvuxna i Sverige, men som har en eller två föräldrar som har en annan 
språklig bakgrund. 
 
Av tabell 3 framkommer det vidare att gruppen elever som bott hela livet i 
Sverige har ett något högre medelvärde på lästestet än den grupp elever som inte 
alltid bott här.  
 
I tabell 4 redovisas resultatet på lästestet i relation till hur många år eleven bott i 
Sverige. 
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Tabell 4. Resultat på lästestet i relation till hur många år eleven bott i Sverige om ej född här. 
Antal år i Sverige  Antal Medelvärde på lästest 
< 5 6 22,2 
10-15 11 28,5 
Totalt 17 26,2 
 
 
 
Av tabell 4 framgår det att de flesta eleverna som inte bott hela sitt liv i Sverige 
ändå bott relativt länge här. Drygt en tredjedel har bott här kortare tid än 10 år 
och resten har bott här 10 år eller länge. I gruppen som bott här kortare tid än 10 
år har ingen elev bott här mer än 4 år. De elever som angett att de bott längst i 
Sverige har antingen kommit hit som nyfödda, alternativt är de äldre än sina 
klasskamrater.  
 
Av tabell 4 kan man vidare utläsa att de elever som endast bott i Sverige under 
fem år eller färre har ett lägre resultat på lästestet än de elever som bott i Sverige 
under längre tid. Detta är ett väntat resultat. Internationell forskning har visat att 
det tar mellan fem och tio år att nå förstaspråksnivå på andraspråket.  
 
I tabell 5 redovisas vilket eller vilka språk som eleven har uppgett att hon eller 
han lärde sig tala först. Av tabellen framgår det, som väntat, att en absolut 
majoritet (93,4 %) av eleverna uppger att de lärde sig tala svenska först. Femton 
elever, eller 5 %, anger att de lärde sig tala två språk först, det vill säga att de 
anser att de inte har ett utan två förstaspråk. En mycket liten andel (1,7 %) anger 
att de lärt sig tala ett annat språk än svenska först.  
 
 
Tabell 5. Vilket/vilka språk eleven lärde sig tala först 
Lärde tala först Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Svenska 282 93,4 28,8 
Svenska + annat språk  15   5,0 30,1 
Annat språk än svenska   5   1,7 21,2 
Totalt             302            100,0 28,7 
 
 
Lite förvånande är det att det är gruppen som lärt sig två förstaspråk som har det 
högsta medelvärdet på lästestet följt av gruppen som lärt sig svenska som 
förstaspråk. Gruppen som har lärt sig ett annat språk än svenska som förstaspråk 
har det genomsnittligt lägsta medelvärdet på testet. Grupperna som angett att de 
lärt sig två förstaspråk respektive annat förstaspråk än svenska är emellertid 
relativt små, vilket innebär att resultatet måste tolkas med stor försiktighet. Dock 
kan konstateras att det på intet sätt finns någonting som indikerar att två 
förstaspråk har någon negativ inverkan på läsförståelsen i svenska. 
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De elever som angett att de lärt sig tala ett annat språk än svenska först har även 
angett vilket detta språk är. Vilka språk det handlar om redovisas i tabell 6. Av 
tabellen framgår det att det är många språk som finns representerade i 
Härnösands skolor. De två största språkgrupperna är elever med serbokroatiska 
respektive engelska som förstaspråk. Trots att dessa två språkgrupper är störst är 
det endast tre elever i respektive grupp. Två elever har persiska och två elever 
har polska som förstaspråk. I övriga fall är det bara en ensam elev som uppgett 
respektive språk som förstaspråk. Att antalet elever i varje språkgrupp är så 
väldigt få kan vara negativt då det till exempel gäller att få eventuella önskemål 
om modersmålsundervisning tillgodosett.  
 
 
Tabell 6. Vilket språk eleven lärde sig tala först om förstaspråket inte var svenska. 
Lärde sig tala först Antal Procent 
Finska 1   5,5 
Engelska  3 16,7 
Franska 1   5,5 
Persiska 2 11,1 
Serbokroatiska  3 16,7 
Spanska 1   5,5 
Tigrinya 1   5,5 
Polska  2 11,1 
Kinesiska 1   5,5 
Portugisiska  1   5,5 
Norska  1   5,5 
Flamländska  1   5,5 
Totalt  18 100,0 
 
 
Resultaten i tabell 6 skiljer sig åt från de resultat som redovisades i den rapport 
(Eklund, Fredriksson & Taube, 2005) i vilken resultaten från elevlistan och 
lästestet i Härnösand redovisades. Avvikelserna beror på att i den tidigare 
rapporten var det lärarna som uppgav vilket modersmål eleven har medan det 
här är eleven själv som uppger sitt förstaspråk. 
 
Eleverna ombads i enkäten att ange vilket språk som de anser att de pratar bäst 
och hur de svarade redovisas i tabell 7. Av tabellen framgår det att de allra flesta 
(90,4 %) anser att de pratar svenska bäst. En relativt stor grupp (8,9 %) anser att 
de pratar svenska och ett annat språk lika bra. Endast två elever anser att de talar 
ett annat språk än svenska bäst. De elever som angett att de talar svenska bäst är 
också den elevgrupp som har den genomsnittligt högsta poängen på lästestet. 
Det skiljer sig emellertid väldigt lite mellan denna elevgrupp och den som angett 
att de talar svenska och ett annat språk lika bra.  
 
 

 10  



Tabell 7. Det språk som eleven anser sig tala bäst i relation till resultat på lästest. 
Bästa språk Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Svenska  273 90,4 28,8 
Svenska + annat språk  27   8,9 28,0 
Annat språk än svenska   2   0,7  
Totalt             302            100,0 28,7 
 
 
Som synes är det fler elever som anser att de talar två språk lika bra än de elever 
som tidigare angett att det har annat eller mer än ett förstaspråk. Förklaringen till 
detta är att ett antal elever uppgett att de talar engelska lika bra som svenska. En 
uppfattning bland en del elever är att deras kunskaper i engelska är lika goda 
som deras kunskaper i svenska. Att eleverna tolkat frågan på detta sätt gör det 
emellertid svårt att tolka resultaten. I gruppen som angett att de anser sig prata 
två språk bäst finns både elever som har ett annat förstaspråk än svenska och 
elever som anser att deras andraspråkskunskaper i engelska är lika goda som 
deras kunskaper i svenska.  
 
I enkäten efterfrågade vi också om eleverna ansåg att de kunde läsa på det andra 
språket som de angav att de talade bäst. Vad eleverna svarade i relation till 
resultatet på lästestet redovisas i tabell 8. 
 
 
Tabell 8. Läskunnighet på annat språk än svenska  i relation till resultat på lästest 
Kan läsa annat 
språk än svenska  

Antal Procent Medelvärde på 
lästest 

Ja  27 93,1 27,8 
Nej  2   6,9 21,5 
Totalt  29 100,0 27,4 
 
 
Av tabell 8 framgår det att en överväldigande majoritet anser att de även kan 
läsa på två språk. Precis som då det gäller vilket/vilka språk eleven talar bäst 
(tabell 7) kan resultatet förklaras med att bland eleverna som svarat ja finns en 
relativt stor grupp som anser att de kan läsa på engelska. 
 

Föräldrarnas utbildning 
I enkäten ställdes fyra frågor som handlar om föräldrarnas utbildning. Två av 
frågorna tar fasta på mammornas utbildning och de två andra tar fasta på 
pappornas utbildning: 
- Mammornas utbildning på grundskole- och gymnasienivå (fråga 5). 
- Mammornas utbildning på högskolenivå (fråga 6). 
- Pappornas utbildning på grundskole- och gymnasienivå (fråga 7). 
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- Pappornas utbildning på högskolenivå (fråga 8). 
 
Eleverna ombads att ange vilken skolgång som deras föräldrar har. I tabell 9 
redovisas hur eleverna svarat då det gäller mödrarnas utbildning på grundskole- 
och gymnasienivå.  
 
 
Tabell 9 . Om mamma avslutat gymnasieutbildning i relation till resultat på lästest. 
Mammas utbildning Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Inte gått i skolan .. .. .. 
6 år i skolan   6   2,0 20,7 
Grundskola 14   4,6 25,1 
2-årigt gymnasium 34 11,3 30,5 
3-4 årigt teoretiskt gymnasium           201 66,6 29,2 
Ej besvarat frågan 47 15,6  
Totalt  302 100,0 28,7 
 
 
 
Av tabell 9 framgår det att en majoritet av eleverna (66,6 %) uppger att deras 
mödrar avslutat en gymnasieutbildning omfattande tre eller fyra år. Endast ett 
fåtal elever har uppgett att deras mödrar endast gått sex år i skolan. Ingen elev 
uppger att modern saknar skolgång. Även andelen mödrar med endast 
grundskola är mycket låg och uppgår endast till knappt fem procent. En relativt 
stor grupp (15,6 %) elever har inte besvarat frågan.  
 
Elever som har mödrar som genomgått gymnasieutbildning har generellt högre 
resultat på lästestet än elever vars mödrar genomgått grundskoleutbildning eller 
lägre. Lite förvånande är dock att eleverna som uppgett att deras mödrar har 
genomgått en tvåårig gymnasieutbildning har högre genomsnittligt resultat än 
eleverna med mödrar som genomgått en treårig eller fyrårig gymnasieutbildning.  
 
Eleverna fick även besvara frågan om deras mammor avslutat någon 
universitetsutbildning. Elevernas svar på denna fråga redovisas i tabell 10. Av 
tabellen framgår det att mer än hälften av mödrarna enligt eleverna har avslutat 
en högskole- eller universitetsutbildning. En ganska stor grupp (16,6 %) har inte 
besvarat frågan. 
 
 
 
 
 
 
 

 12  



Tabell 10 . Om mamma avslutat universitetsutbildning  i relation till resultat på lästest. 
Mamma har avslutat 
högskole-/universitetsstudier 

Antal Procent Medelvärde på 
lästest 

Ja  165 54,6 29,7 
Nej  87 28,8 27,9 
Ej besvarat frågan  50 16,6  
Totalt  302 100,0 28,7 
 
 
Elever som uppgett att deras mödrar avslutat en högskole- eller 
universitetsutbildning har ett genomsnittligt högre resultat på lästestet än de som 
anger att deras mödrar inte genomgått och avslutat en sådan utbildning. 
 
Motsvarande frågor om fädernas utbildning ställdes också i enkäten. Elevernas 
svar avseende deras fäders utbildning redovisas i tabell 11 och 12. 
 
 
Tabell 11. Om pappa avslutat gymnasieutbildning i relation till resultat på lästest. 
Pappas utbildning Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Inte gått i skolan .. .. .. 
6 år i skolan    6   2,0 22,0 
Grundskola   29   9,6 28,8 
2-årigt gymnasium   43 14,2 29,8 
3-4 årigt teoretiskt gymnasium  167 55,3 29,2 
Ej besvarat frågan   57 18,9  
Totalt  302           100,0 28,7 
 
 
Av tabell 11 framgår det att enligt eleverna har drygt hälften (55,3 %) av deras 
fäder genomgått en treårig eller fyraårig gymnasieutbildning. Andelen som 
genomgått en tvåårig gymnasieutbildning uppgår till 14,2 %. Enligt elevernas 
uppgifter är det endast sex av dem som har en far som endast gått sex år i 
skolan. Ingen elev har uppgett att deras far saknar skolgång. Ungefär en tiondel 
(9,6 %) av eleverna uppger att deras far genomgått grundskola. En knapp 
femtedel (18,9 %) av eleverna har inte besvarat frågan.  
 
Elever vars fäder genomgått gymnasieutbildning har ett genomsnittligt bättre 
resultat på lästestet än elever med fäder som endast har grundskoleutbildning 
eller lägre. Lite förvånande är dock att eleverna som uppgett att deras fäder 
genomgått en tvåårig gymnasieutbildning har högre genomsnittligt resultat än 
eleverna med fäder som genomgått en treårig eller fyrårig gymnasieutbildning. 
Samma resultat framkom då det gällde mödrarnas grundläggande utbildning. 
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Tabell 12 . Om pappa avslutat universitetsutbildning  i relation till resultat på lästest. 
Pappa avslutat högskole-
/universitetsstudier 

Antal Procent Medelvärde på 
lästest 

Ja  131 43,4 29,7 
Nej 108 35,8 28,9 
Ej besvarat frågan   63 20,9  
Totalt  302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 12 framgår det att något mindre än hälften (43,4 %) av elevernas fäder 
har avslutat högskole- eller universitetsstudier. Ungefär en femtedel (20,9 %) av 
eleverna har inte besvarat frågan. 
 
De elever som uppgett att deras fäder avslutat högskole- eller universitetsstudier 
har ett genomsnittligt högre resultat på lästestet än de elever som uppgett att 
deras fäder inte har motsvarande utbildningsnivå. Det stora bortfallet på frågan 
kan dock snedvrida resultatet en del. 
 

Resurser och stöd i hemmet 
Frågor kring resurser och stöd i hemmet har reducerats till tre frågor i enkäten. 
Två av frågorna berör de resurser som finns i hemmet: 

- Tillgången till morgontidning i hemmet (fråga 10). 
- Antalet böcker i hemmet (fråga 11). 

Den tredje frågan berör vilket stöd som eleven får i hemmet: 
- Hur ofta någon i hemmet frågar om vad eleven läser (fråga 13). 

 
En resurs som brukar tillmätas betydelse för läsförmågan är om man har tillgång 
till en morgontidning i hemmet. I tabell 13 framgår det att en överväldigande 
majoritet (90,4 %) av eleverna har tillgång till en morgontidning i hemmet. En 
knapp tiondel (8,6 %) av eleverna har inte någon morgontidning hemma. De 
elever som har tillgång till en morgontidning i hemmet har ett markant högre 
genomsnittligt medelvärde på lästestet.  
 
 
Tabell 13. Tillgång till morgontidning hemma i relation till resultat på lästest. 
Morgontidning 
hemma 

Antal Procent Medelvärde på 
lästest 

Ja 273 90,4 29,0 
Nej   26   8,6 25,7 
Ej besvarat frågan    3   1,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
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Den andra frågan i enkäten som berör resurserna i hemmet tar fasta på vilken 
tillgång eleverna har till böcker i hemmet. Elevernas tillgång till böcker i 
hemmet redovisas i tabell 14. 
 
 
Tabell 14. Tillgång till böcker hemma i relation till resultat på lästest 
Antal böcker  Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
1-10   8   2,6 21,9 
11-50 40 13,2 25,7 
51-100 57 18,9 27,7 
101-250 63 20,9 29,3 
251-500 71 23,5 30,1 
>500 55 18,2 30,5 
Ej besvarat frågan   8   2,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 14 framgår det att drygt två femtedelar (44,4 %) av eleverna har 
tillgång till mellan 100 och 500 böcker. Nästan en femtedel (18,2 %) uppger att 
de har tillgång till mer än 500 böcker i hemmet. Andelen som har tillgång till 
färre än 100 böcker uppgår till drygt en tredjedel (34,8 %). Av alla elever är det 
en liten andel (2,6 %) som endast har tillgång till mellan 1 och 10 böcker i 
hemmet. Ingen elev har angett att det inte finns några böcker alls i hemmet.  
 
Det framgår vidare av tabell 14 att elever som kommer från hem med mycket 
böcker genomgående har en högre genomsnittlig poäng på lästestet relativt 
elever som kommer från hem med en mindre tillgång till böcker. Det skiljer mer 
än 8 poäng mellan det genomsnittliga medelvärdet för elever med mycket liten 
tillgång till böcker i hemmet och elever med mycket god tillgång. 
 
Utöver de två frågorna om vilka resurser som finns i hemmet skulle även 
eleverna besvara en fråga om vilket stöd de får i hemmet. Vi formulerade frågan 
i termer av i vilken omfattning som någon i hemmet frågar eleven om vad hon 
eller han läser. I vilken omfattning man i hemmet frågar om vad eleven läser 
framgår av tabell 15. 
 
Av tabell 15 framgår det att cirka två femtedelar (41,7 %) av eleverna anger att 
man aldrig eller nästan aldrig i hemmet frågar om vad hon eller han läser. Det är 
detta svarsalternativ som flest elever valt. Ungefär en tredjedel av eleverna har 
valt svarsalternativet 1-2 gånger i månaden. Svarsalternativet 1-2 gånger i 
veckan har valts av 13,9 % av eleverna och en ännu mindre grupp elever (4,6 %) 
uppger att man i hemmet nästan varje dag frågar om vad hon eller han läser.  
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Tabell 15. Hur ofta man i hemmet frågar om vad man läser i relation till resultat på lästestet. 
Hur ofta någon frågar Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Aldrig/nästan aldrig 126 41,7 28,6 
1-2ggr/mån  98 32,5 28,4 
1-2ggr/vecka  42 13,9 30,1 
3-4ggr/vecka  19   6,3 30,4 
Nästan varje dag  14   4,6 25,2 
Ej besvarat frågan   3   1,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
 
Vidare framkommer det av tabell 15 att det inte finns några stora skillnader i 
genomsnittligt medelvärde mellan elever som angett olika svarsalternativ med 
undantag för den grupp elever som uppger att man i hemmet nästan dagligen 
frågar om vad man läser. Denna grupp av elever har det genomsnittligt lägsta 
medelvärdet.  
 

Användning av TV, video och datorer i hemmet 
I enkäten fanns två frågor som berörde i vilken utsträckning eleven använder sin 
fritid till att se på TV och/eller ägna sig åt aktiviteter på datorn. De frågorna som 
ställdes efterfrågade uppgifter om: 
- Ungefärlig tid som eleven tittar på TV eller video/dvd en vanlig vardag (fråga        
19). 

- Hur ofta eleven ägnar sig åt dataspel eller andra aktiviteter på datorn (fråga 
20). 

 
Hur mycket tid som eleverna anger att de tittar på TV, video eller dvd en vanlig 
vardag när de inte är i skolan redovisas i tabell 16. Av tabellen framgår det att 
majoriteten (70,5 %) av eleverna ägnar en till fyra timmar per dag åt att titta på 
TV, video eller dvd. Andelen elever som angett att de inte alls tittar på TV, 
video eller dvd eller som gör detta mindre än en timma om dagen uppgår till 
16,9 %. En ännu mindre andel (8,6 %) uppger att de ägnar sig åt dessa 
aktiviteter mer än fyra timmar om dagen. 
 
Det högsta genomsnittliga värdet på lästestet har de båda extremgrupperna – de 
som aldrig tittar på TV, video och dvd och de som gör det mer än fem timmar 
per dag. Dessa grupper av elever är emellertid små, vilket gör att extremvärden 
lätt får genomslag.  
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Tabell 16. Ungefär hur många timmar en vanlig vardag som eleven tittar på TV eller 
video/DVD då den inte är i skolan i relation till resultat på lästestet 
Antal timmar Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Tittar inte på TV/video/DVD   5   1,7 30,0 
Upp till en timme 46 15,2 28,7 
Mellan 1 och 2 timmar 96 31,8 28,7 
Mellan 2 och 3 timmar 75 24,8 29,6 
Mellan 3 och 4 timmar 42 13,9 29,1 
Mellan 4 och 5 timmar 14   4,6 29,4 
Mer än 5 timmar 12   4,0 30,2 
Ej besvarat frågan 12   4,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
TVn har fått konkurrens av datorn då det gäller ungdomars lediga tid. Vi ställde 
en fråga i enkäten som berör just hur ofta man ägnar sig åt aktiviteter på datorn 
för nöjes skull (se tabell 17).  
 
 
Tabell 17.  Hur ofta eleven ägnar sig åt dataspel och/eller andra aktiviteter på datorn för 
nöjes skull och på sin lediga tid. 
Antal timmar Antal Procent Medelvärde på 

lästest 
Aldrig   7   2,3 28,7 
Nästan aldrig  13   4,3 25,1 
Mindre än en timme i månaden    3   1,0 33,3 
En eller två gånger i månaden    8   2,6 25,6 
Ungefär en gång i veckan   14   4,6 30,0 
Två eller tre gånger i veckan   39 12,9 28,9 
Nästan varje dag 101 33,4 29,2 
Varje dag 115 38,1 28,6 
Ej besvarat frågan     2   0,3  
Totalt  302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 17 framgår det att majoriteten (71,5 %) av eleverna varje dag eller 
nästan varje dag ägnar sig åt aktiviteter på datorn för nöjes skull och på sin 
lediga tid. Vidare framgår det att cirka en tiondel (10,3 %) av eleverna aldrig 
eller mer sällan än en gång i veckan ägnar sig åt aktiviteter på datorn. En grupp 
om 53 elever (17,5 %) uppger att de mellan en och tre gånger i veckan ägnar sig 
åt dessa aktiviteter. 
 
Ökad datoranvändning motsvaras inte automatiskt av ett högre genomsnittligt 
resultat på lästestet. De lägsta medelvärdena på lästestet har visserligen de 
grupper av elever som uppgett att de nästan aldrig respektive en eller två gånger 
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i månaden för nöjes skull ägnar sig åt aktiviteter på datorn, men högst 
genomsnittlig poäng har elever som ägnar sig åt dessa aktiviteter ungefär en 
gång i veckan. Elever som ägnar sig mer ofta åt dessa aktiviteter har lägre 
genomsnittligt resultat. Elevgrupperna med högst respektive lägst resultat på 
lästestet är små, vilket gör dem känsliga för extremvärden. 
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SJÄLVVÄRDERING 
Uppgifter om elevernas självvärdering handlar om hur eleverna ser på sina egna 
studieresultat och på sin egen läsförmåga och behandlades i två enkätfrågor: 
 

- Elevernas förväntningar på fortsatt skolgång/utbildning (fråga 9). 
- Hur eleverna tycker att de läser svenska nu (fråga 14). 

 

Förväntningar på fortsatt skolgång 
Av tabell 18 framgår det att inga elever tror att de kommer att sluta skolan efter 
skolår 8 och det är endast två elever som tror att de kommer att sluta skolan efter 
skolår 9. Knappt två femtedelar (37,1 %) tror att de kommer att avsluta 
skolgången efter genomgången gymnasieutbildning. Majoriteten av eleverna 
(58,9 %) tror att de kommer att avsluta en högskole- eller universitetsutbildning.  
 
 
Tabell 18. Elevernas egna förväntningar på fortsatt skolgång/utbildning i relation till resultat 
på lästestet. 
Avslutar skolgång Antal Procent Medelvärde 
Efter skolår 8 .. .. .. 
Efter skolår 9    2   0,7 25,5 
Efter gymnasiet 112 37,1 26,8 
Efter högskole-
/universitetsutbildning 

178 58,9 30,1 

Ej besvarat frågan   10   3,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Det finns en positiv relation mellan elevernas förväntningar på sin egna fortsatta 
skolgång och det genomsnittliga resultatet på lästestet. De som tror att de 
kommer att sluta sin skolgång efter skolår 9 eller efter gymnasiet har ett lägre 
genomsnittligt resultat på lästestet än de som förväntar sig att studera på 
högskola eller universitet. 
 

Skattning av egen läsförmåga 
Den andra frågan som handlar om elevens självvärdering berör hur eleven ser på 
sin egen förmåga att läsa. Av tabell 19 framgår det att ingen elev anser att hon 
eller han läser mycket dåligt. Endast två elever (0,7 %) anser att de läser dåligt. 
Drygt en tiondel (11,3 %) av eleverna värderar sin egen läsning som medelbra. 
Majoriteten av eleverna (87,1 %) värderar sin egen läsning som bra eller mycket 
bra. Nästan hälften av eleverna (49,3 %) skattar sin egen läsförmåga som 
mycket bra. 
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Tabell 19. Hur eleven tycker hon/han läser svenska nu i relation till resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Läser mycket dåligt    
Läser dåligt     2   0,7 30,5 
Läser medel   34 11,3 25,0 
Läser bra 114 37,7 27,6 
Läser mycket bra 149 49,3 30,6 
Ej besvarat frågan    3   1,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 19 framgår vidare att elevernas egen bedömning av sin läsförmåga 
tenderar att överensstämma med det genomsnittliga resultatet på lästestet. Med 
undantag för de två elever som uppgett att de läser dåligt framgår det tydligt att 
ju bättre man anser sig kunna läsa desto bättre resultat på testet.  
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ELEVERNAS LÄSNING 
Frågorna kring elevernas läsning kan delas in i följande två kategorier: vad 
eleverna läser och varför eleverna läser. Enkätfrågorna och resultaten redovisas 
utifrån denna uppdelning 
 
 
Vad eleverna läser 
Vad eleven läser för nöjes skull och på sin lediga tid berörs i en enkätfråga med 
sex olika delfrågor: 

- Hur ofta eleven läser skönlitteratur (fråga 12a). 
- Hur ofta eleven läser facklitteratur (fråga 12b). 
- Hur ofta eleven läser dagstidningar (fråga 12c). 
- Hur ofta eleven läser tidskrifter/veckotidningar (fråga 12d). 
- Hur ofta eleven läser serietidningar (fråga 12e). 
- Hur ofta eleven läser webbsidor (fråga 12f). 

 
I den första delfrågan som berör vad eleverna läser efterfrågas hur ofta eleven 
läser skönlitteratur för nöjes skull och på sin lediga tid.  
 
Av tabell 20 framgår det att mer än hälften (58,3 %) av eleverna mer sällan en 
gång i veckan väljer att läsa skönlitteratur på sin lediga tid. En knapp tredjedel 
(30,1 %) uppger att de nästan aldrig läser skönlitteratur för nöjes skull på sin 
lediga tid. Andelen som läser minst en gång i veckan uppgår till 37,1 % och 
drygt 15 % uppger att de nästan varje dag läser skönlitteratur för nöjes skull. 
 
 
Tabell 20.  Hur ofta eleven läser skönlitteratur för nöjes skull och på ledig tid i relation till 
resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Nästan aldrig 91 30,1 26,1 
Mindre än en gång i månaden 49 16,2 28,9 
En eller två gånger i månaden 36 11,9 29,4 
Ungefär en gång i veckan 30   9,9 31,1 
Två eller tre gånger i veckan 36 11,9 30,1 
Nästan varje dag 46 15,2 31,7 
Ej besvarat frågan 14   4,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Det finns en generell tendens i resultatet. De elever som läser skönlitteratur mer 
ofta på sin lediga tid har genomsnittligt högre poäng på lästestet än de elever 
som sällan eller nästan aldrig gör det. 
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Den andra delfrågan berör hur ofta eleven läser facklitteratur för nöjes skull och 
på sin lediga tid. Av tabell 21 framgår det att majoriteten (57,9 %) av eleverna 
uppger att de nästan aldrig gör det. Cirka fyra femtedelar (81,5 %) av eleverna 
svarar att de läser facklitteratur mer sällan än en gång i veckan. Endast cirka en 
tiondel (9,6 %) av eleverna uppger att de läser facklitteratur en gång i veckan 
eller mer ofta. Bortfallet är också ganska stort på denna fråga (8,9 %), vilket kan 
tyda på att vissa elever inte vet vilken litteratur de skall klassificera som 
facklitteratur. 
 
 
Tabell 21. Hur ofta eleven läser facklitteratur för nöjes skull och på ledig tid i relation till 
resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Nästan aldrig 175 57,9 27,9 
Mindre än en gång i månaden   43 14,2 29,4 
En eller två gånger i månaden   28   9,3 30,6 
Ungefär en gång i veckan   18   6,0 34,1 
Två eller tre gånger i veckan   10   3,3 29,6 
Nästan varje dag     1   0,3 32,0 
Ej besvarat frågan   27   8,9  
Totalt  302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 21 framgår vidare att det inte finns samma entydiga relation mellan 
hur ofta man läser facklitteratur och det genomsnittliga resultatet på lästestet 
som det finns mellan läsning av skönlitteratur och resultat på lästestet. 
Resultaten blir svårtolkade, eftersom de grupper av elever som uppgett att de 
relativt ofta läser facklitteratur är relativt små och därmed blir också 
medelvärdena mer känsliga för enskilda elevers testresultat. 
 
Den tredje frågan berörde hur ofta eleverna läser dagstidningar. Resultatet 
redovisas i tabell 22.  
 
 
Tabell 22. Hur ofta eleven läser dagstidningar för nöjes skull och på ledig tid i relation till 
resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Nästan aldrig 14   4,6 25,3 
Mindre än en gång i månaden  5   1,7 24,2 
En eller två gånger i månaden 22   7,3 29,4 
Ungefär en gång i veckan 40 13,2 29,1 
Två eller tre gånger i veckan 55 18,2 28,1 
Nästan varje dag            154 51,0 29,4 
Ej besvarat frågan 12   4,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
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Av tabell 22 framgår det att drygt hälften (51 %) av eleverna läser en 
dagstidning nästan varje dag. Drygt fyra femtedelar (82,5 %) läser dagstidningen 
en gång i veckan eller mer ofta. Andelen som läser en dagstidning mer sällan än 
ungefär en gång i veckan uppgår till 13,6 %. 
 
Av tabell 22 framgår det också  att elever som nästan aldrig, eller mindre än en 
gång i månaden, läser dagstidningar har ett lägre genomsnittligt resultat på 
lästestet än de elever som läser en dagstidning mer ofta. Skillnaderna mellan de 
övriga gruppernas resultat är små. 
 
I den fjärde delfrågan frågade vi efter hur ofta eleven läser tidskrifter eller 
veckotidningar. Av tabell 23 framgår det att mer än hälften (52,6 %) av eleverna 
läser tidskrifter och veckotidningar en gång i veckan eller oftare. En knapp 
tiondel (9,6 %) uppger att de läser tidskrifter eller veckotidningar nästan varje 
dag. Nästan två femtedelar (39,1 %) uppger att de läser tidskrifter och 
veckotidningar mer sällan än en gång i veckan och drygt en tiondel (12,3 %) 
anger att de nästan aldrig läser denna typ av litteratur. 

 
 

Tabell 23. Hur ofta eleven läser tidskrifter/veckotidningar för nöjes skull och på ledig tid i 
relation till resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Nästan aldrig 37 12,3 26,3 
Mindre än en gång i månaden 35 11,6 28,1 
En eller två gånger i månaden 46 15,2 28,8 
Ungefär en gång i veckan 69 22,8 30,3 
Två eller tre gånger i veckan 61 20,2 29,5 
Nästan varje dag 29   9,6 29,4 
Ej besvarat frågan 25   8,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
Högst medelvärde på lästestet har den grupp elever som uppger att de läser 
tidskrifter och veckotidningar ungefär en gång i veckan. De elever som ofta 
läser tidskrifter eller veckotidningar tenderar att ha bättre genomsnittligt resultat 
på lästestet medan de elever som nästan aldrig läser denna typ av litteratur har 
lägst genomsnittligt resultat. 
 
I den femte delfrågan ville vi veta hur ofta eleven läser serietidningar för nöjes 
skull och på sin lediga tid.  
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Tabell 24.  Hur ofta eleven läser serietidningar för nöjes skull och på ledig tid i relation till 
resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Nästan aldrig 73 24,2 28,4 
Mindre än en gång i månaden 40 13,2 27,5 
En eller två gånger i månaden 43 14,2 31,1 
Ungefär en gång i veckan 52 17,2 29,9 
Två eller tre gånger i veckan 37 12,3 27,3 
Nästan varje dag 40 13,2 29,5 
Ej besvarat frågan 17   5,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 24 framgår det att majoriteten (51,7 %) av eleverna läser serietidningar 
mer sällan än en gång i veckan. Nästan en fjärdedel (24,2 %) av samtliga elever 
svarar att de nästan aldrig läser serietidningar. Drygt två femtedelar (42,7 %) av 
eleverna läser serietidningar en gång i veckan eller oftare. Drygt var tionde (13,2 
%) elev uppger att de läser serietidningar nästan varje dag.  
 
Det högsta medelvärdet finns bland de grupper elever som uppger att de läser 
serietidningar en till två gånger i månaden och ungefär en gång i veckan. Nästan 
lika högt är medelvärde har de elever som uppger att de läser serietidningar 
varje dag. 
 
I den sista delfrågan, om vad eleverna läser på sin lediga tid och för nöjes skull 
ville vi veta hur ofta eleven läser webbsidor. Resultatet redovisas i tabell 25.  
 
Av tabell 25 framgår det att en klar majoritet (73,5 %) av eleverna läser 
webbsidor en gång i veckan eller oftare. Drygt två femtedelar (41,7 %) av 
samtliga elever uppger att de nästan dagligen läser webbsidor. Andelen som 
läser webbsidor mer sällan än en gång i veckan uppgår till cirka en femtedel 
(21,5 %) och ungefär en tiondel (9,6 %) av samtliga elever uppger att de nästan 
aldrig läser några webbsidor på sin fritid. 
 
 
Tabell 25. Hur ofta eleven läser webbsidor för nöjes skull och på ledig tid i relation till 
resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Nästan aldrig 29   9,6 25,0 
Mindre än en gång i månaden 15   5,0 30,7 
En eller två gånger i månaden 21   7,0  30,4 
Ungefär en gång i veckan 39 12,9 28,5 
Två eller tre gånger i veckan 57 18,9 28,7 
Nästan varje dag            126 41,7 29,7 
Ej besvarat frågan 15   5,0  
Totalt 302 100,0 28,7 

 24  



Den grupp elever som uppger att de nästan aldrig läser några webbsidor på sin 
lediga tid har den genomsnittligt lägsta poängen på lästestet. Högst 
genomsnittliga poäng har de grupper av elever som svarar att de läser webbsidor 
mindre ofta än en gång i månaden eller en till två gånger i månaden. Resultatet 
är dock inte entydigt, eftersom även den stora grupp som svarat att de läser 
webbsidor nästan varje dag har genomsnittligt hög poäng på lästestet.  

 

Varför eleverna läser 
I en enkätfråga med nio delfrågor fick eleverna ta ställning till olika påståenden 
relaterade till läsning och läsvanor. De påståenden som eleverna hade att ta 
ställning till är:  

- ”Jag läser bara om jag måste” (fråga 15a). 
- ”Läsning är en av mina favorithobbies” (fråga 15b). 
- ”Jag tycker om att prata om böcker med andra människor” (fråga 15c). 
- ”Jag tycker att det är svårt att läsa klart böcker” (fråga 15d). 
- ”Jag känner mig lycklig om jag får en bok i present” (fråga 15e). 
- ”För mig är läsning slöseri med tid” (fråga 15f).   
- ”Jag tycker om att gå till en bokhandel eller ett bibliotek” (fråga 15g). 
- ”Jag läser bara för att få den information som jag behöver” (fråga 15h). 
- ”Jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några minuter” 

(fråga 15j). 
 
Det första påståendet som eleven hade att ta ställning till var ”Jag läser bara om 
jag måste”.  
 
Av tabell 26 framgår det att nästan tre fjärdedelar (73,5 %) av eleverna inte 
håller med om vad som sägs i detta påstående. Knappt två femtedelar (39,7 %) 
av elever håller inte alls med vad som sägs i påståendet. Knappt en fjärdedel 
(24,8 %) av eleverna håller med om att läsa är endast något man gör om man 
måste. Av samtliga elever är det 6 % som håller helt med.  
 
Tabell 26. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Jag läser bara om jag 
måste” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 120 39,7 30,3 
Håller inte med 102 33,8 29,1 
Håller med  57 18,9 25,9 
Håller med i hög grad  18   6,0 25,5 
Ej besvarat frågan   5   1,7  
Totalt 302 100,0 28,7 
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De elever som inte håller med om påståendet att man bara läser om man måste 
har ett högre medelvärde på lästestet än de elever som svarar att de håller med. 
De som inte alls håller med har något högre genomsnittligt resultat än de som 
inte håller med och på motsvarande sätt har de som håller med i hög grad lägre 
medelvärde än de som håller med. Relationen mellan om man ser läsning som 
ett nödvändigt ont eller inte och resultatet på lästestet tycks vara att ju mer 
positiv man är till läsning desto högre medelvärde på lästestet. 
 
Det andra påstående eleverna hade att ta ställning till är: ”Läsning är en av mina 
favorithobbies”. Av tabell 27 framgår det att majoriteten (66,9 %) av eleverna 
inte håller med om att läsning är deras favoritsysselsättning. Mer än en fjärdedel 
(28,5 %) av eleverna håller inte alls med. En knapp tredjedel (30,8 ) av eleverna 
instämmer i att läsning är en hobby som de gärna ägnar sig åt. Andelen som i 
hög grad håller med om att läsning är deras favorithobby uppgår till knappt en 
tiondel (8,9 %) 

 
 
Tabell 27. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Läsning är en av mina 
favorithobbies” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   86 28,5 26,8 
Håller inte med 116 38,4 28,9 
Håller med   66 21,8 30,5 
Håller med i hög grad   27   8,9 30,9 
Ej besvarat frågan    7   2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
De elever som håller med om att de ser läsning som en favorithobby har också 
den genomsnittligt högsta poängen på lästesten. Eleverna som håller med i hög 
grad har något högre poäng än de som håller med. De elever som inte alls håller 
med om att läsning är något som de ser som en favorithobby har något lägre 
genomsnittlig poäng än de som inte håller med. Tendensen förefaller att vara 
den att i ju högre grad man håller med om att läsning är en favorithobby desto 
högre genomsnittlig poäng på lästestet. 
 
Det tredje påståendet som eleverna hade att ta ställning till var ”Jag tycker om 
att prata om böcker med andra människor”. Av tabell 28 framgår det att 
majoriteten (68,9 %) av eleverna inte håller med om att de tycker om att prata 
om böcker med andra människor. Cirka en tredjedel (32,1 %) håller inte alls 
med om att de tycker om det. Ungefär en fjärdedel (27,5 % av samtliga elever 
uppger att de tycker om att prata med andra om böcker, men det är endast ett 
fåtal (2,6 %) som i hög grad håller med om detta påstående. 
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Tabell 28. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Jag tycker om att prata 
om böcker med andra människor” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   97 32,1 27,0 
Håller inte med 111 36,8 28,9 
Håller med   75 24,8 31,0 
Håller med i hög grad    8   2,6 29,4 
Ej besvarat frågan   11   3,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 28 framgår det vidare att de elever som inte håller med om att de 
tycker om att prata om böcker med andra har ett genomsnittligt lägre resultat på 
lästestet än de elever som håller med om att de tycker om det. De elever som 
inte alls håller med har lägre resultat än de som inte håller med. Motsvarande 
skillnad mellan de som håller med och de som håller med i hög grad finns inte. 
Gruppen elever som svarat att de i hög grad håller med vad som uttrycks i 
påståendet är dock så liten att enskilda elevers resultat får stor inverkan på 
medelvärdet. 
 
Det fjärde påståendet som berör varför elever läser hade följande formulering: 
”Jag tycker det är svårt att läsa klart böcker” och resultatet redovisas i tabell 29. 
 

 
Tabell 29. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Jag tycker det är svårt 
att läsa klart böcker” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 115 38,1 30,1 
Håller inte med 131 43,4 28,7 
Håller med   40 13,2 26,4 
Håller med i hög grad    9   3,0 26,3 
Ej besvarat frågan    7   2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 29 framgår det att en stor majoritet (81,5 %) av eleverna inte håller 
med om att det är svårt att läsa klart böcker. Nästan två femtedelar (38,1 %) 
håller inte alls med om att det är svårt. Av de elever som håller med om att det 
är svårt att läsa klart böcker uppger endast tre procent att i hög grad håller med 
om att det är svårt att läsa klart böcker.  
 
Av tabell 29 framgår det att de elever som instämmer i att det är svårt att läsa 
klart böcker har markant lägre genomsnittligt resultat på lästestet än de som inte 
tycker det. De elever som inte alls håller med om att det är svårt att läsa klart 
böcker har också det genomsnittligt högsta resultatet på lästestet. 
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Det femte påståendet som eleverna hade att ta ställning till är formulerat på 
följande sätt: ”Jag känner mig lycklig om jag får en bok i present”. Av tabell 30 
framkommer det att lite fler än hälften (52 %) av eleverna inte instämmer i detta 
påstående. Ungefär en femtedel (20,5) av samtliga elever håller inte alls med om 
att de skulle bli lyckliga om de får en bok i present. Något färre elever (46 %) 
håller med om att de tycker om att få en bok som present. Andelen som i hög 
grad håller med om att de känner sig lycklig om de får en bok i present är dock 
ganska liten (5,6 %). 
 
Tabell 30. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Jag känner mig lycklig 
om jag får en bok i present” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 62 20,5 25,1 
Håller inte med 95 31,5 28,6 
Håller med              122 40,4 30,5 
Håller med i hög grad 17   5,6 31,4 
Ej besvarat frågan   6   2,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 30 framgår det att de elever som i hög grad instämmer i påståendet har 
väsentligt högre genomsnittligt resultat än de elever som inte alls instämmer. 
Det är även en relativt stor skillnad i genomsnittligt resultat mellan de elever 
som håller med respektive inte håller med om att de blir lyckliga om de får en 
bok som present. 
 
Det sjätte påståendet som eleverna skulle ta ställning till lyder: ”För mig, är 
läsning slöseri med tid”. Av tabell 31 framgår det att mer än tre fjärdedelar (78,8 
%) av eleverna inte håller med om detta. Mer än en tredjedel (35,8 %) av 
samtliga elever håller inte alls med. Mindre än en femtedel (17,2 %) håller med 
om att läsning är slöseri med tid och 5,3 % av samtliga elever håller med om 
detta i hög grad.  
 
 
Tabell 31. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”För mig, är läsning 
slöseri med tid” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 108 35,8 31,2 
Håller inte med 130 43,0 27,9 
Håller med   36 11,9 26,6 
Håller med i hög grad   16   5,3 25,1 
Ej besvarat frågan   12   4,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
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De elever som håller med om att läsning är slöseri med tid har lägre 
genomsnittligt resultat på lästestet än de elever som inte håller med. De elever 
som inte alls håller med har högre medelvärde än de som inte håller med och de 
elever som håller med i hög grad har lägre medelvärde än de som håller med.  
 
Det sjunde påståendet var formulerat på följande sätt: ”Jag tycker om att gå till 
en bokhandel eller ett bibliotek”. Av tabell 32 framgår det att mer än hälften 
(57,6 %) av eleverna inte instämmer i påståendet. Av samtliga elever är det 
ungefär en fjärdedel (25,2 %) av eleverna som inte alls håller med om att de 
tycker om att gå till en bokhandel eller till ett bibliotek. Nästan två femtedelar 
(39,1 %) av eleverna instämmer dock i påståendet. Av samtliga elever håller 
knappt en tiondel (8,9 %) helt med om att de tycker om att gå till en bokhandel 
eller ett bibliotek. 
 
 
Tabell 32. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Jag tycker om att gå till 
en bokhandel eller ett bibliotek” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 76 25,2 26,1 
Håller inte med 98 32,5 28,9 
Håller med 91 30,1 29,7 
Håller med i hög grad 27   8,9 32,8 
Ej besvarat frågan 10   3,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 32 framgår det att de elever som håller med om att de tycker om att gå 
till en bokhandel eller ett bibliotek också genomsnittligt har högre poäng på 
lästestet jämfört med elever som inte håller med om detta. Elever som i hög grad 
håller med om vad som sägs i påståendet har högre genomsnittligt resultat än de 
elever som håller med och de elever som inte alls håller med har lägre 
genomsnittligt resultat än de elever som inte håller med. 
 
I det åttonde påståendet ville vi veta om eleverna höll med om följande 
påstående: ”Jag läser bara för att få den information jag behöver”. Av tabell 33 
framgår det att ungefär två tredjedelar (66,2 %) av eleverna tar avstånd från 
påståendet. Ungefär en fjärdedel (25,5 %) av eleverna håller inte alls med. En 
knapp tredjedel (30,1 %) av eleverna instämmer i påståendet att de bara läser för 
att få den information de behöver och 6 % håller med om det i hög grad.  
 
Av tabell 33 framgår det att de elever som inte håller med om att de bara läser 
för att få nödvändig information presterar genomsnittligt bättre på lästestet än de 
elever som håller med. De elever som inte alls håller med presterar 
genomsnittligt bättre än de som inte håller med och de elever som håller med i 
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hög grad har genomsnittligt en lägre poäng på lästestet än de som inte håller 
med. 
 
 
Tabell 33. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Jag läser bara för att få 
den information jag behöver” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 77 25,5 31,0 
Håller inte med              123 40,7 29,4 
Håller med 73 24,2 25,8 
Håller med i hög grad 18   6,0 27,5 
Ej besvarat frågan 11   3,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
 
Det sista påståendet som behandlar elevernas läsning och läsvanor har följande 
formulering: ”Jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några 
minuter”.  
 
 
Tabell 34. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”Jag har mycket svårt för 
att sitta stilla och läsa i mer än några minuter” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med              161 53,3 30,4 
Håller inte med 87 28,8 28,2 
Håller med 39 12,9 24,0 
Håller med i hög grad 11   3,6 27,1 
Ej besvarat frågan  4   1,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 

 
Av tabell 34 framgår det att de allra flesta (82,1 %) av eleverna inte håller med 
om att de har svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några minuter. Mer än 
hälften (53,3 %) av eleverna håller inte alls med. Mindre än en femtedel (16,5 
%) av eleverna håller med om att de har svårt att läsa i mer än några minuter och 
av samtliga elever uppger 3,6 % att de i hög grad håller med om detta påstående. 
 
Vidare framgår det av tabell 34 att de elever som inte instämmer i påståendet har 
ett genomsnittligt högre resultat på lästestet än de elever som instämmer i att de 
har svårt att sitta stilla och läsa. De elever som inte alls håller med har ett 
genomsnittligt högre resultat än de elever som inte håller med. Då det gäller 
eleverna som instämmer i påståendet har dock de som håller med ett lägre 
genomsnittligt resultat än de som håller med i hög grad. Elevgruppen som håller 
med i hög grad är liten, vilket gör att enstaka elevers resultat kan få stor 
påverkan på det genomsnittliga resultatet.  
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ELEVERNAS SKOLGÅNG 
Frågor relaterade till elevernas skolgång tar fasta på: 

- Trivsel och upplevelse av skolan. 
- Arbetssätt i skolan. 
- Arbetssätt under lektionerna i svenska. 
- Specialundervisning – om eleven fått sådan undervisning, hur denna i så 

fall varit organiserad samt vilka upplevelser eleven har av 
specialundervisning. 

 

Elevernas trivsel och upplevelse av skolan 
Hur eleverna trivs och upplever skolan behandlas i en enkätfråga med åtta 
delfrågor. I varje delfråga har eleven att ta ställning till ett påstående avseende 
hur man upplever sin skola. De påståenden som eleverna hade att ta ställning till 
var: 
I min skola: 

- ”känner jag mig utanför (fråga 16a), 
- ”får jag lätt vänner (fråga 16b), 
- ”känner jag att jag hör hemma” (fråga 16c), 
- ”känner jag mig dum och missanpassad” (fråga 16d), 
- ”verkar de andra eleverna gilla mig” (fråga 16e), 
- ”känner jag mig ensam”(fråga 16f), 
- ”vill jag inte gå” (fråga 16g), 
- ”är jag ofta uttråkad”(fråga 16h). 
 

Det första påståendet som eleverna hade att ta ställning till var: ”I min skola 
känner jag mig utanför”. Av tabell 35 kan man utläsa att detta påstående absolut 
inte är något som eleverna instämmer i. En mycket stor majoritet (94,4 %) håller 
inte alls med respektive håller inte med om detta. Mer än två tredjedelar (67,5 
%) håller inte alls med. Det är endast 4,3 % som håller med om att de upplever 
sin skolgång på detta sätt. Ingen elev håller i hög grad med om detta påstående. 
 
 
Tabell 35.  I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola känner jag 
mig utanför” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 204 67,5 28,6 
Håller inte med   81 26,8 29,3 
Håller med   13   4,3 28,4 
Håller med i hög grad - - - 
Ej besvarat frågan    4   1,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
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Nästan alla elever tar avstånd från påståendet att de känner sig utanför i sin 
skola. De få elever som håller med om att de känner sig utanför har lägre 
genomsnittligt resultat på lästestet än de som inte instämmer, men skillnaderna 
är små och gruppen elever som håller med är så liten att resultaten är 
svårtolkade. 
 
Det andra påståendet var formulerat på följande sätt: ”I min skola får jag lätt 
vänner”. Av tabell 36 framgår det att de allra flesta (86,1 %) elever håller med 
eller håller med i hög grad om detta påstående. De elever som håller med i hög 
grad är avsevärt färre än de som håller med. Endast drygt en tiondel (11,9 %) av 
eleverna tar avstånd från påståendet. Av samtliga elever är det endast 1 % som 
inte alls håller med. 
 
 
Tabell 36. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola får jag lätt 
vänner” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med    3   1,0 30,3 
Håller inte med   33 10,9 31,0 
Håller med 203 67,2 28,6 
Håller med i hög grad   57 18,9 28,4 
Ej besvarat frågan    6   2,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 36 framgår det att de elever som inte alls håller med eller inte håller 
med om att de i sin skola har lätt att få vänner har ett genomsnittligt högre 
resultat på lästestet jämfört med de elever som håller med om att det är lätt att få 
vänner på skolan.  
 
Det tredje påståendet som eleverna fick ta ställning till är: ”I min skola känner 
jag att jag hör hemma”.  
 
 
Tabell 37.  I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola känner jag 
att jag hör hemma” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   10   3,3 27,0 
Håller inte med   56 18,5 27,7 
Håller med               179 59,3 29,1 
Håller med i hög grad   50 16,6 29,1 
Ej besvarat frågan    7   2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
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Av tabell 37 framgår det att drygt tre fjärdedelar (75,8 %) av eleverna håller 
med eller håller med i hög grad om att de känner att de hör hemma i skolan. 
Femtio elever eller 16,6 % håller i hög grad med om detta. Ungefär en femtedel 
(21,9 %) håller inte eller håller inte alls med om att de känner att de hör hemma i 
skolan. 
 
De elever som känner att de hör hemma i skolan har ett genomsnittligt högre 
resultat än de elever som inte eller inte alls håller med om detta. 
 
Det fjärde påståendet var formulerat på följande sätt: ”I min skola känner jag 
mig dum och missanpassad”. Av tabell 38 framkommer det att en massiv 
majoritet (90,7 %) tar avstånd från detta påstående. Mer än hälften (52,6 %) av 
samtliga elever håller inte alls med. Endast lite drygt sex procent håller med och 
endast en elev håller med i hög grad.  
 
 
Tabell 38. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola känner jag 
mig dum och missanpassad ” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 159  52,6 29,0 
Håller inte med 115  38,1 28,6 
Håller med   19    6,3 29,4 
Håller med i hög grad    1    0,3 12,0 
Ej besvarat frågan    8    2,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Det finns ingen entydig relation mellan om eleven känner sig dum och 
missanpassad och genomsnittligt resultat på lästestet. Visserligen har den elev 
som håller med i hög grad den lägsta poängen, men eftersom det handlar endast 
om en elev har det inget förklaringsvärde. De elever som håller med har högst 
medelvärde följt av de elever som inte alls håller med. Det går med andra ord 
inte att tolka resultatet på något entydigt sätt. 
 
Det femte påståendet var formulerat på följande sätt: ”I min skola verkar de 
andra eleverna gilla mig”. Av tabell 39 framgår det att de allra flesta (85,8 %) 
elever upplever det som om de andra eleverna gillar dem. Ungefär en tiondel 
(10, 3 %) håller med i hög grad i påståendet. Mindre än en tiondel (8,9 %) av 
eleverna håller inte eller håller inte alls med. Av samtliga elever är det endast tre 
som inte alls håller med.  
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Tabell 39. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola verkar de 
andra eleverna gilla mig” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med    3   1,0 30,3 
Håller inte med  24   7,9 29,9 
Håller med 228 75,5 28,9 
Håller med i hög grad   31 10,3 28,7 
Ej besvarat frågan   16   5,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Vidare framgår det av tabell 39 att de elever som upplever att de andra eleverna 
inte alls gillar dem också har den genomsnittligt högsta poängen på lästestet. 
Denna elevgrupp är emellertid väldigt liten, vilket innebär att de enskilda 
elevernas prestationer får extrem inverkan på medelvärdet. Också eleverna som 
svarar att de inte håller med om att de andra eleverna verkar gilla dem har ett 
genomsnittligt bättre resultat än de elever som anger att de tror att de andra 
eleverna gillar dem. 
 
Det sjätte påståendet som eleverna skulle ta ställning till var ”I min skola känner 
jag mig ensam”. Av tabell 40 framgår det att de allra flesta (91,7 %) av eleverna 
inte instämmer i detta påstående. Mer än hälften (57,9 %) av samtliga elever 
håller inte alls med. Andelen elever som håller med eller håller med i hög grad i 
påståendet uppgår till 6 %. Endast 4 elever, 1,3 % av samtliga elever, håller med 
i hög grad om att de känner sig ensamma på sin skola. 
 
 
Tabell 40. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola känner jag 
mig ensam” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 175  57,9 28,4 
Håller inte med 102  33,8 29,6 
Håller med   14    4,6 28,1 
Håller med i hög grad    4    1,3 26,0 
Ej besvarat frågan    7    2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
De elever som inte håller med om att de i sin skola känner sig ensam har ett 
högre genomsnittligt resultat på lästestet än de elever som håller med, men 
relationen är inte entydigt. De elever som inte alls håller med har ett högre 
medelvärde än de som inte håller med. Då det gäller elevgrupperna som håller 
med respektive håller med i hög grad så är de så små att enstaka resultat kan ha 
stor inverkan på medelvärdet. 
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I det sjunde påståendet om elevens skola ville vi att eleverna skulle ta ställning 
till påståendet ”I min skola vill jag inte gå”. Ungefär fyra femtedelar (82,1 %) av 
eleverna håller inte med eller håller inte alls med i detta påstående. Drygt två 
femtedelar (43,4 %) av samtliga elever håller inte alls med. Totalt 15,2 % av 
samtliga elever håller med eller håller med i hög grad om de inte vill gå på sin 
skola. Andelen elever som håller med i hög grad om detta uppgår till 4,3 %. 
 
 
Tabell 41. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola vill jag inte 
gå” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med 131 43,4 29,2 
Håller inte med 117 38,7 28,4 
Håller med   33 10,9 29,4 
Håller med i hög grad   13   4,3 28,7 
Ej besvarat frågan    8   2,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Relationen mellan elevernas inställning till om de vill gå på sin skola eller inte 
och resultaten på lästestet är inte entydigt. De elever som håller med om att de 
inte vill gå på sin skola har det högsta genomsnittliga resultatet följt av de elever 
som inte alls håller med. Elever som håller med i hög grad har lägre medelvärde 
än dessa grupper. Lägst genomsnittligt resultat har de elever som svarat att de 
inte håller med. 
 
Det sista påståendet om sin skola som eleverna hade att ta ställning till är 
formulerat på följande sätt: ”I min skola är jag ofta uttråkad”. Av tabell 42 
framgår det att drygt hälften (53,3 %) av eleverna tar avstånd från detta 
påstående och att knappt hälften (44 %) instämmer. De två svarsalternativ som 
de flesta eleverna valt är ”håller inte med” (38,4 %) respektive ”håller med” 
(33,4 %). Andelen elever som inte alls håller med om att de ofta är uttråkade 
uppgår till 14,9 % och andelen elever som ofta är uttråkade uppgår till 10,6 %. 
 
 
Tabell 42. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola är jag ofta 
uttråkad” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   45 14,9 26,9 
Håller inte med 116 38,4 28,7 
Håller med 101 33,4 29,9 
Håller med i hög grad   32 10,6 28,3 
Ej besvarat frågan    8   2,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
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Högsta genomsnittliga resultat på lästestet har elevgruppen som svarat att de 
håller med om att de ofta är uttråkade i skolan följt av gruppen elever som svarat 
att de inte håller med. Lägst medelvärde har gruppen elever som svarat att de 
inte alls håller med. De elever som i hög grad håller med om att de ofta är 
uttråkade har ett högre genomsnittligt resultat än de elever som inte alls håller 
med. 
 

Arbetssätt i skolan 
I en enkätfråga med tio delfrågor behandlades i vilken utsträckning som 
eleverna upplever att man arbetar med olika arbetssätt i skolan. Också i denna 
enkätfråga hade eleverna att ta ställning till olika påståenden. Nedan följer de 
påståenden som eleverna hade att ta ställning till. Alla påståenden inleddes på 
samma sätt. 
 
I min skola:   

- ”arbetar jag ofta själv och i min egen takt” (fråga 17a), 
- ”arbetar vi ofta i grupp” (fråga 17b), 
- ”väljer jag ofta själv vem jag ska arbeta med vid grupparbete” (fråga 17c), 
- ”bestämmer oftast läraren vad vi ska göra” (fråga 17d), 
- ”bestämmer jag själv vad jag ska arbeta med” (fråga 17e), 
- redovisar jag/vi ofta vad jag/vi arbetat med för de andra i klassen” (fråga 

17f), 
- ”diskuterar vi ofta tillsammans med läraren kring olika frågor” (fråga 

17g), 
- ”diskuterar vi ofta gruppvis kring olika frågor” (fråga 17h), 
- ”har jag möjlighet att arbeta extra mycket med det som jag behöver bli 

bättre på” (fråga 17i), 
- ”har vi ofta lektioner där läraren går igenom olika saker” (fråga 17j). 

 
Det första påståendet avseende arbetssätt i skolan var formulerat så här: ”I min 
skola arbetar jag ofta själv och i min egen takt”.  
 
 
Tabell 43.  I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola arbetar jag 
ofta själv och i min egen takt” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   12    4,0 21,0 
Håller inte med   94  31,1 28,0 
Håller med 166  55,0 29,5 
Håller med i hög grad   23    7,6 30,8 
Ej besvarat frågan    7    2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
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Av tabell 43 framgår det att majoriteten (62,6 %) av eleverna håller med eller 
håller med i hög grad i detta påstående. Mer än hälften (55 %) av samtliga elever 
håller med. Drygt en tredjedel (35,1 %) instämmer inte i påståendet. Av samtliga 
elever är det 31,1 % som inte håller med och 4 % som inte alls håller med. 
 
De elever som instämmer i att de ofta arbetar själva och i egen takt har högre 
genomsnittlig poäng på lästestet än de elever som inte instämmer. De elever som 
håller med i hög grad har högre medelvärde än de som håller med och de elever 
som inte alls håller med har lägre medelvärde än de som inte håller med. 
 
I det andra påståendet ville vi veta om eleverna ofta arbetar i grupp. Av tabell 44 
framgår det att majoriteten (61,6 %) av eleverna instämmer i påståendet. Drygt 
hälften (57 %) av samtliga elever håller med och 4,6 % av eleverna håller med i 
hög grad. En dryg tredjedel (36,8 %) av eleverna instämmer inte i påståendet. 
Av samtliga elever är det 34,8 % som inte håller med och 2% som inte alls 
håller med. 
 
Av tabell 44 framgår det också att oberoende av om eleverna svarat att de 
arbetar ofta i grupp eller inte så är det genomsnittliga resultatet på lästestet 
ungefär detsamma. Elever som håller med i hög grad har ett lägre genomsnittligt 
resultat än övriga elever, men gruppen är liten och enstaka elevers resultat har 
stor påverkan på medelvärdet.  
 
 
Tabell 44.  I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola arbetar vi 
ofta i grupp” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent  Medelvärde 
Håller inte alls med    6   2,0 29,8 
Håller inte med 105 34,8 28,9 
Håller med 172 57,0 29,0 
Håller med i hög grad   14   4,6 25,4 
Ej besvarat frågan    5   1,7  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
I det tredje påståendet frågade vi om eleven själv ofta fick välja vem han eller 
hon arbetar med vid grupparbeten. Av tabell 45 framgår det att de flesta (63,9 
%) instämmer i att de får göra det. Drygt hälften (56,3 %) av samtliga elever 
håller med och en knapp tiondel (7,6 %) håller med i hög grad. Ungefär en 
tredjedel (33,8 %) håller inte med om att de ofta själv får välja vem de skall 
arbeta med vid grupparbete. En liten grupp elever (6,9 %) håller inte alls med 
och ungefär en fjärdedel (26,8 %) håller inte med. 
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Tabell 45. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola väljer jag 
ofta själv vem jag ska arbeta med vid grupparbete” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   21   6,9 28,2 
Håller inte med   81 26,8 30,1 
Håller med 170 56,3 28,5 
Håller med i hög grad   23   7,6 29,0 
Ej besvarat frågan    7   2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 45 framgår det att det inte finns någon relation mellan i vilken 
omfattning som man får välja vem man arbetar med och resultat på lästestet. Det 
högsta medelvärdet har elevgruppen som uppgett att de inte håller med om att de 
får välja själva, men det näst högsta medelvärdet har elevgruppen som angett att 
de håller med i hög grad. Elevgruppen som uppgett att de håller med respektive 
inte alls håller med har något lägre genomsnittligt resultat. 
 
I det fjärde påstående fick eleverna ta ställning till om de ansåg att det oftast är 
läraren som bestämmer vad de skall göra. Av tabell 46 framgår det att en stor 
majoritet (88,7 %) av eleverna instämmer i att det är läraren som bestämmer. 
Den största gruppen är eleverna som håller med (67,2 %) och en mindre grupp, 
ungefär en femtedel (21,5 %) av samtliga elever, håller med i hög grad. Andelen 
elever som inte instämmer i att det är läraren som oftast bestämmer är liten. 
Mindre än en tiondel (8,9 %) anser inte att det är läraren som oftast bestämmer 
och endast 3 elever (1 %) håller inte alls med. 
 

 
Tabell 46. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola bestämmer 
oftast läraren vad vi ska göra” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med     3   1,0 21,7 
Håller inte med   24   7,9 27,4 
Håller med 203 67,2 29,3 
Håller med i hög grad   65 21,5 28,1 
Ej besvarat frågan    7   2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Eleverna som instämmer i att det oftast är läraren som bestämmer har ett 
genomsnittligt högre resultat på lästestet än elever som inte instämmer. De 
elever som håller med har ett högre resultat än de som håller med i hög grad.  
 
Det femte påståendet var formulerat på följande sätt: ”I min skola bestämmer jag 
själv vad jag ska arbeta med”. Av tabell 47 framgår det att nästan tre fjärdedelar 
(74,2 %) av eleverna inte anser att de själva får bestämma. Flertalet (61,6 %) 
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håller inte med och en dryg tiondel (12,6 %) håller inte alls med. En knapp 
fjärdedel (22,8 %) av eleverna håller med om att de själva bestämmer, men 
endast en elev håller med i hög grad om att det förhåller sig så. 
 
 
Tabell 47. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola bestämmer 
jag själv vad jag ska arbeta med” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   38 12,6 29,3 
Håller inte med 186 61,6 28,7 
Håller med   68 22,5 28,8 
Håller med i hög grad    1   0,3 24,0 
Ej besvarat frågan    9   3,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 47 framgår det att de elever som inte alls håller med om att de själva 
får bestämma vad de skall arbeta med har det högsta medelvärdet på lästestet, 
men skillnaden gentemot övriga elevgrupper är marginell. Den elev som svarat 
att hon eller han i hög grad håller med har ett avsevärt lägre resultat, men det är 
som sagt bara en elev. 
 
I det sjätte påståendet skulle eleverna ta ställning till om de ofta redovisar vad de 
gjort för de andra i klassen. Av tabell 48 framgår det att drygt hälften (56,6 %) 
av eleverna inte håller med om att de ofta redovisar för de andra eleverna. Av 
samtliga elever svarar 44,7 % att de inte håller med och en dryg tiondel (11,9 %) 
håller inte alls med. Drygt två femtedelar (40,4 %) av elever instämmer i att de 
ofta redovisar för de andra eleverna. Av samtliga elever uppger 37,1 % att de 
håller med om att det förhåller sig så medan endast ett fåtal elever (3,3 %) håller 
med i hög grad. 
 
 
Tabell 48.  I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola redovisar 
jag/vi ofta vad jag/vi arbetat med för de andra i klassen” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   36 11,9 26,1 
Håller inte med 135 44,7 29,8 
Håller med 112 37,1 28,8 
Håller med i hög grad   10   3,3 31,2 
Ej besvarat frågan    9   3,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
De elever som håller med i hög grad om att de ofta redovisar för de andra i 
klassen har det högsta medelvärdet på lästestet och de elever som inte alls håller 
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med har det genomsnittligt lägsta resultatet. De elever som inte håller med har 
ett genomsnittligt högre resultat än de som håller med.  
 
Det sjunde påståendet var formulerat på följande sätt: ”I min skola diskuterar vi 
ofta tillsammans med läraren kring olika frågor”. Av tabell 49 framgår det att 
majoriteten (68,2 %) av eleverna instämmer i påståendet. Drygt tre femtedelar 
(63,2 %) håller med och 5 % håller med i hög grad. Mindre än en tredjedel (29,5 
%) av eleverna instämmer inte i påståendet. Ungefär en fjärdedel (24,8 %) håller 
inte med och 4,6 % av eleverna håller inte alls med. 
 
 
Tabell 49.  I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola diskuterar vi 
ofta tillsammans med läraren kring olika frågor” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   14   4,6 28,5 
Håller inte med   75 24,8 29,6 
Håller med 191 63,2 28,6 
Håller med i hög grad   15   5,0 29,0 
Ej besvarat frågan    7   2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Skillnaderna i genomsnittligt resultat mellan de olika elevgrupperna är små och 
går inte i någon speciell riktning. 
 
I det åttonde påståendet frågade vi om eleverna ofta diskuterar gruppvis kring 
olika frågor. Av tabell 50 framgår det att lite drygt hälften (55,3 %) instämmer i 
detta påstående. Ganska exakt hälften (50,3 %) av samtliga elever håller med 
och 5 % håller med i hög grad. Drygt två femtedelar (43 %) instämmer inte i 
påståendet. Av samtliga elever är det drygt en tredjedel (37,1 %) som inte håller 
med och 6 % håller inte alls med. 

 
 
Tabell 50. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola diskuterar vi 
ofta gruppvis kring olika frågor” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med   18   6,0  29,5 
Håller inte med 112 37,1 29,1 
Håller med 152 50,3 28,1 
Håller med i hög grad   15   5,0 32,1 
Ej besvarat frågan    5   1,7  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Den elevgrupp som har det högsta genomsnittliga resultatet på lästestet är de 
som håller med i hög grad följt av elevgruppen som inte alls håller med, men 
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dessa elevgrupper är små vilket gör resultaten osäkra. De elever som inte håller 
med har ett högre medelvärde än eleverna som håller med.  
 
Det nionde påståendet hade följande formulering: ”I min skola har jag möjlighet 
att arbeta extra mycket med det som jag behöver bli bättre på”. Av tabell 51 kan 
man utläsa att nästan tre fjärdedelar (74,5 %) av eleverna instämmer i detta 
påstående och en knapp fjärdedel (22,8 %) instämmer inte. Majoriteten (61,9 %) 
av samtliga elever håller med och 12,6 % av eleverna håller med i hög grad. 
Ungefär en femtedel (20,2 %) håller inte med och 2,6 % håller inte alls med. 
 
 
Tabell 51. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola har jag 
möjlighet att arbeta extra mycket med det som jag behöver bli bättre på” i relation till 
resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med    8   2,6 29,1 
Håller inte med   61 20,2 28,5 
Håller med 187 61,9 28,9 
Håller med i hög grad   38 12,6 29,0 
Ej besvarat frågan    8   2,6  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 51 framgår det att elevernas uppfattning om deras möjlighet att arbeta 
extra mycket med det eleven behöver bli bättre på inte tycks vara relaterat till 
det genomsnittliga resultatet på lästestet på något avgörande sätt. Oberoende av 
vad eleven svarat är resultatet på lästestet ungefär det samma.  
 
Det tionde och sista påståendet var formulerat på följande sätt: ”I min skola har 
vi ofta lektioner där läraren går igenom olika saker”. Av tabell 52 framgår det att 
nästan alla (90,1 %) elever instämmer i påståendet. Knappt två tredjedelar (71,2 
%) håller med och en knapp femtedel (18,9 %) håller med i hög grad. Mindre än 
en tiondel instämmer inte i påståendet. Av samtliga elever är det 7,3 % som inte 
håller med och endast tre elever 1,7 %) håller inte alls med. 
 
 
Tabell 52. I vilken utsträckning eleverna håller med om påståendet ”I min skola har vi ofta 
lektioner där läraren går igenom olika saker” i relation till resultatet på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Håller inte alls med    3   1,0 32,0 
Håller inte med   22   7,3 29,0 
Håller med 215 71,2 28,5 
Håller med i hög grad   57 18,9 29,6 
Ej besvarat frågan    5   1,7  
Totalt 302 100,0 28,7 
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Av tabell 52 framgår det att de elever som inte alls håller med har det högsta 
medelvärdet på lästestet, men det är endast tre elever i denna grupp så detta 
medelvärde säger inte så mycket. Den elevgrupp som har det näst bästa 
medelvärdet är de som håller med i hög grad. Lägst medelvärde har elevgruppen 
som håller med.  
 
 

Arbetssätt under lektionerna i svenska 
I enkäten finns även en enkätfråga med fyra delfrågor i vilken eleverna skall 
svara på hur ofta som olika arbetssätt används under lektionerna i svenska. De 
arbetssätt som vi ställde frågor kring var: 

- Läraren pratar och ställer frågor (fråga 18a). 
- Jag arbetar på egen hand (fråga 18b). 
- Lärare och elever arbetar tillsamman (fråga 18c). 
- Vi elever arbetar i grupper (fråga 18d). 

 
I den första delfrågan skulle eleverna svara på frågan om hur ofta läraren pratar 
och ställer frågor under lektionerna i svenska. Av tabell 53 framgår det att det 
vanligaste svarsalternativet är ”ibland”. Mer än hälften (57 %) har valt detta 
alternativ. Ungefär en fjärdedel (24,5 %) av eleverna svarar att läraren pratar och 
ställer frågor på varje eller de flesta lektionerna. Svarsalternativet ”sällan” har 
valts av 16,2 % av eleverna. Endast två elever svarar att läraren aldrig eller 
mycket sällan pratar och ställer frågor. 
 
 
Tabell 53.  Hur ofta läraren pratar och ställer frågor i relation till resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Aldrig/mycket sällan    2   0,7 35,0 
Sällan   49 16,2 29,4 
Ibland 172 57,0 29,2 
Varje/de flesta lektioner   74 24,5 27,2 
Ej besvarat frågan    5   1,7  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Den högsta genomsnittliga poängen på lästestet har den grupp elever som svarat 
att läraren aldrig eller mycket sällan pratar och ställer frågor. Denna elevgrupp 
omfattar endast två elever, vilket gör detta resultat osäkert. De elever som valt 
alternativet sällan har högre genomsnittlig poäng än de elever som svarat varje 
eller de flesta lektionerna. Lägst medelvärde har eleverna som uppger att läraren 
pratar och ställer frågor varje eller de flesta lektioner. Av resultatet i tabell 53 att 
döma tycks elevernas genomsnittliga resultat på lästestet bli lägre ju oftare 
läraren pratar och ställer frågor.  
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Den andra delfrågan handlade om hur ofta eleverna arbetar på egen hand. Av 
tabell 54 framgår det att också på denna fråga valde de flesta (53 %) eleverna 
svarsalternativet ”ibland”. Drygt en tredjedel (36,8 %) valde alternativet 
”varje/de flesta lektioner”. Endast ett fåtal (7,6 %) elever svarade ”sällan” och 
endast en elev valde alternativet ”aldrig/mycket sällan”. 
 
 
Tabell 54.  Hur ofta eleven arbetar på egen hand i relation till resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Aldrig/mycket sällan    1   0,3 14,0 
Sällan   23   7,6 25,7 
Ibland 160 53,0 28,0 
Varje/de flesta lektioner 111 36,8 30,6 
Ej besvarat frågan    7   2,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
Av tabell 54 framgår det att ju oftare eleverna arbetar på egen hand desto högre 
genomsnittligt resultat på lästestet. De elever som svarat att de arbetar på egen 
hand varje eller de flesta lektioner har bättre genomsnittligt resultat än de som 
svarat att de arbetar på egen hand ibland. De sistnämnda har i sin tur högre 
medelvärde än de elever som svarat att de endast sällan arbetar på egen hand.  
 
Den tredje delfrågan fokuserade hur ofta lärare och elever arbetar tillsammans 
på lektionerna i svenska. Av tabell 55 kan man utläsa att 44,4 % av eleverna 
svarade att lärare och elever arbetar tillsammans ibland och 35,4 % av eleverna 
svarar att de sällan arbetar tillsammans. Lite mer än en tiondel (10,6 %) av 
eleverna svarar att de aldrig eller sällan arbetar tillsammans och mindre än en 
tiondel (8,3 %) svarar att de arbetar tillsammans varje eller de flesta lektionerna. 
 
 
Tabell 55. Hur ofta lärare och elever arbetar tillsammans i relation till resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Aldrig/mycket sällan   32 10,6 29,2 
Sällan 107 35,4 28,6 
Ibland 134 44,4 28,5 
Varje/de flesta lektioner   25   8,3 30,0 
Ej besvarat frågan    4   1,3  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
De elever som svarat att lärare och elever sällan eller ibland arbetar tillsammans 
har lägre genomsnittligt resultat på lästesten än elever som svarat att lärare och 
elever aldrig eller mycket sällan arbetar tillsammans. Högst medelvärde har de 
elever som svarat att lärare och elever arbetar tillsammans varje eller de flesta 
lektionerna.  

 43  



Den fjärde och sista delfrågan handlade om hur ofta eleverna arbetar i grupper 
på lektionerna i svenska. Av tabell 56 framgår det att majoriteten (65,9 %) av 
eleverna valt svarsalternativet ”ibland”. Ungefär en femtedel (21,2 %) av 
eleverna svarar att de sällan arbetar i grupper. En knapp tiondel (9,6 %) svarar 
att de arbetar i grupper på varje eller de flesta lektioner. Ett fåtal (2,3 %) elever 
svarar att de aldrig eller mycket sällan arbetar i grupper under lektionerna i 
svenska.  
 
 
Tabell 56.  Hur ofta eleverna arbetar i grupper i relation till resultat på lästestet.  
 Antal Procent Medelvärde 
Aldrig/mycket sällan    7   2,3 30,0 
Sällan   64 21,2 30,1 
Ibland 199 65,9 28,4 
Varje/de flesta lektioner   29   9,6 27,3 
Ej besvarat frågan    3   1,0  
Totalt 302 100,0 28,7 
 
 
De elever som ofta arbetar i grupper på lektionerna i svenska har lägre 
genomsnittligt resultat på lästestet än de elever som bara arbetar i grupper 
ibland. De elever som sällan eller aldrig arbetar i grupper har högre medelvärde 
än de som mer ofta arbetar på detta sätt. 
 
 

Specialundervisning 
I enkäten fick eleverna också besvara några frågor om specialundervisning. I 
den första enkätfrågan fokuserades om eleven under sin skoltid fått 
specialundervisning i svenska (fråga 21) 
 
De elever som svarade ja på fråga 21 fick besvara ytterligare några frågor kring 
specialundervisningen:  
- Under vilka skolår som specialundervisningen getts (fråga 22). 
- Om man arbetat med samma material som övriga elever i klasser vid    
specialundervisningen (fråga 23). 

- Vilken upplevelse av specialundervisning som eleven har (fråga 24). 
 
Av de 304 elever som besvarat elevenkäten uppger 67 elever att de någon gång 
under sin skoltid fått extra stöd och hjälp, specialundervisning. Nästan samtliga 
av dessa elever har även deltagit i lästestet (66 av 67).  
 
Av tabell 57 framgår det att en dryg femtedel (21,9 %) av de elever som både 
besvarat enkäten och deltagit i lästesten uppger att de någon gång under sin 
skoltid fått specialundervisning i svenska. 
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Tabell 57. Om eleverna under sin skoltid fått extra stöd och hjälp (specialundervisning) i 
svenska i relation till resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Har fått specialundervisning    66*   21,9 23,8 
Har inte fått specialundervisning  231   76,5 30,3 
Ej besvarat frågan     5     1,7  
Totalt  302 100,0 28,7 
* Det vill säga de elever som uppgett att de fått specialundervisning och deltagit i lästestet 
 
 
Eleverna som någon gång under sin skoltid fått extra stöd och hjälp i svenska 
har ett markant lägre medelvärde på lästestet än elever som inte fått det. 
 
De elever som svarat att de någon gång under sin skoltid fått extra stöd och 
hjälp, det vill säga specialundervisning, i svenska fick även besvara några 
enkätfrågor om denna undervisning. Elever som inte fått någon 
specialundervisning skulle inte svara på dessa frågor.  
 
I tabell 58 redovisas under vilka år som eleven uppgett att hon eller han fått 
extra stöd och hjälp i svenska. Av eleverna som fått specialundervisning har de 
flesta (56,7 %) fått sådan undervisning under det fjärde och femte skolåret. 
Knappt två femtedelar (35,8 %) har fått extra stöd under de tre första skolåren 
och en knapp tredjedel (31,3 %) har fått det i skolår 6 till 8. 
 
 
Tabell 58.  Under vilka år eleverna fått specialundervisning i svenska.  
 Antal Procent 
Under skolår 1-3 24 35,8 
Under skolår 4-5 38 56,7 
Under skolår 6-8 21 31,3 
Under skolår 1-5  4   6,0 
Under skolår 4-8  5   7,5 
Under skolår 1-8  6   9,0 
Ej besvarat frågan  4   6,0 
Totalt antal elever 67*  
* De elever som uppgett att de fått specialundervisning. 
 
 
En knapp tiondel (9,0 %) av eleverna som fått extra stöd och hjälp i svenska har 
fått det under hela sin skolgång. Det finns även grupper av elever som fått 
specialundervisning under de första respektive sista fem åren. 
 
I tabell 59 redovisas under vilka år eleverna fått specialundervisning i relation 
till resultat på lästestet.  
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Tabell 59.  Under vilka år eleverna fått specialundervisning i svenska i relation till resultat på 
lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Under skolår 1-3 24 36,4 23,8 
Under skolår 4-5 38 57,6 24,4 
Under skolår 1-5  4   6,1 24,2 
Under skolår 4-8  5   7,6 23,2 
Under skolår 6-8 20 30,3 21,2 
Under skolår 1-8  6   9,1 20,3 
Ej besvarat frågan  4   6,1  
Totalt antal elever 66*  23,8 
* De elever som uppgett att de fått specialundervisning och deltagit i lästestet. 
 
 
Av tabell 59 framgår det att lägst genomsnittligt resultat har de elever som haft 
specialundervisning under hela sin skolgång. Vidare har de elever som fått extra 
stöd och hjälp under skolår 6-8 lägre medelvärde än de som fått den tidigare 
under sin skolgång. Alla elevgrupper är emellertid små här och känsliga för 
extremvärden. 
 
I en enkätfråga frågade vi eleverna hur specialundervisningen gått till. De fick 
frågan om hur ofta de arbetat med samma material som den övriga klassen under 
specialundervisningen. Av tabell 60 framgår det att omkring en tredjedel av 
eleverna svarar att de ofta arbetat med samma material (32,4 %) respektive 
ibland arbetat med samma material (33,8 %). Lite drygt en femtedel av de elever 
som fått specialundervisning uppger att de sällan arbetat med samma material 
och endast några enstaka elever (5,9 %) svarade att de aldrig gjorde det. 
 
 
Tabell 60. Hur ofta eleverna arbetat med samma material som övriga klassen när de fått 
specialundervisning i relation till resultat på lästestet. 
 Antal Procent Medelvärde 
Ofta  22 32,4 24,2 
Ibland 23 33,8 21,7 
Sällan 15 22,1 24,3 
Aldrig    4   5,9 30,0 
Ej besvarat frågan  4   5,9  
Totalt  68 100,0 23,9 
 
 
Av tabell 60 framgår det att de elever som svarat att de aldrig arbetat med 
samma material har det högsta medelvärdet på lästestet, men denna elevgrupp är 
så liten att den är synnerligen känslig för extremvärden. Lägsta genomsnittliga 
poäng på lästestet har elever som svarade att de ibland arbetade med samma 
material. De elevgrupper som svarade att de sällan respektive ofta arbetade med 
samma material som sina klasskamrater har ungefär samma medelvärde, vilket 
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är lägre än de elevers som svarade aldrig men högre än de som svarade ibland. 
Det finns med andra ord ingen entydigt relation mellan på vilket sätt 
specialundervisningen bedrivits och elevernas resultat på lästestet. 
 
Vi ville även veta hur eleverna upplevt eller upplever specialundervisningen. Av 
tabell 61 framgår det att majoriteten av eleverna har en positiv upplevelse av 
denna undervisning. Mer än hälften (57,4 %) svarar att de deras upplevelse av 
specialundervisningen är mycket eller ganska positiv. Den största gruppen är 
elever som är ganska positiva. Denna grupp motsvarar ungefär en tredjedel (32,4 
%) av samtliga elever som får eller fått specialundervisning. En fjärdedel av 
eleverna är tämligen neutrala till undervisningen, det vill säga de svarat att de 
har varken positiva eller negativa upplevelser. Mindre än en tiondel av eleverna 
(7,4 %) har ganska eller mycket negativa upplevelser av specialundervisningen.  
 
 
Tabell 6l.  Elevernas upplevelse av specialundervisningen i svenska i relation till resultat på 
lästest. 
 Antal Procent Medelvärde 
Mycket positivt 17 25,0 22,9 
Ganska positivt 22 32,4 25,2 
Varken positivt eller negativt 17 25,0 24,3 
Ganska negativt   2   2,9 20,5 
Mycket negativt   3   4,4 21,3 
Ej besvarat frågan   7 10,3  
Totalt  68 100,0 23,9 
 
 
De elever som har negativa upplevelser av specialundervisningen har lägst 
medelvärde på lästestet, men dessa elevgrupper är så små att medelvärdet lätt 
påverkas av extremvärden. Högst genomsnittligt resultat har eleverna som svarat 
att de har ganska positiva upplevelser av specialundervisningen, följt av 
eleverna som svarat att deras upplevelser är varken positiva eller negativa. De 
elever som svarat att deras upplevelser är mycket positiva har lägre 
genomsnittligt resultat på lästestet än elever som svarat att de ganska positiva 
respektive varken positiva eller negativa. Den generella tendensen är att elever 
som upplevt undervisningen som negativ har lägre genomsnittligt resultat än de 
elever som upplevt specialundervisningen som positiv eller neutral. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
De resultat som presenterats i de föregående kapitlen kommer att vidare 
diskuteras i detta kapitel. Som en referenspunkt för denna diskussion tjänar den 
svenska IEA rapporten (Taube, 1995) samt rapporter från övriga undersökningar 
av läsning och bakgrundsfaktorer som genomförts i ett antal kommuner med 
Karin Taube som projektledare. En del av dessa undersökningar har genomförts 
i skolår 3 (Taube, 1993, Taube 1994a, Taube, 1994b, Taube 1996, Taube, 
2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1996, Taube & Skarlind, 
1997a, Taube & Skarlind, 1998; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998a; Taube, 
Skarlind & Karlsson, 1999a). De övriga undersökningarna har genomförts i 
skolår 8 (Taube, 2000a, Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, 
Taube & Skarlind, 1998, Taube & Skarlind, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 
1998b, Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; Fredriksson & Taube, 2005). Delar 
av resultaten från de undersökningar som genomfördes i Stockholm under 
perioden 1993 – 2000 har särskilt bearbetats i två rapporter som fokuserat 
läsning bland elever med invandrarbakgrund (Fredriksson & Taube, 2001; 
Fredriksson, 2002).  
 

Elevernas bakgrund 
Elevernas bakgrund har undersökts med avseende på följande områden: språklig 
och nationell bakgrund, föräldrarnas utbildning, resurser och stöd i hemmet samt 
användning av TV, video, dvd samt datorer i hemmet på ledig tid och för nöjes 
skull. 
 

Språklig och nationell bakgrund 
Då det gäller elevernas språkliga och nationella bakgrund kan konstateras att de 
allra flesta elever alltid eller nästan alltid talar svenska i hemmet, har bott hela 
eller nästan hela sitt liv i Sverige, lärde sig tala svenska alternativt svenska och 
ett annat språk först, anser sig tala svenska alternativt svenska och ett annat 
språk bäst och då man har två bästa språk också kan läsa på båda språken.  
 
Det finns en liten grupp elever, omfattande cirka 5 %, som inte bott hela sitt liv i 
Sverige och som inte har svenska som sitt första språk. Ett rimligt antagande är 
att de elever som inte bott hela livet i Sverige och som inte alltid talar svenska i 
hemmet har en utländsk bakgrund. Det är å andra sidan inte orimligt att tänka 
sig att det bland de elever som uppger att de alltid talar svenska hemma och/eller 
har bott hela sitt liv i Sverige finns elever som har en eller två föräldrar som är 
födda utomlands eller som har minoritetsspråklig bakgrund. 
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Eftersom elevgruppen som inte bott hela sitt liv i Sverige och som inte har 
svenska som sitt förstaspråk är liten måste alla resultat tolkas med mycket stor 
försiktighet då de är känsliga för extremvärden. 
 
Då det gäller det genomsnittliga resultatet på lästestet är det högre för 
elevgruppen som bott hela livet i Sverige. Detta är den generella bilden, men då 
man tittar lite närmre på resultaten framgår det att det finns stora skillnader inom 
gruppen. De elever som bott kortast tid i Sverige har lägre genomsnittligt 
resultat på lästestet än de som bott i Sverige tio år eller mer. Detta stämmer väl 
överens med resultat som framkommit i stora undersökningar i USA (se t.ex. 
Thomas & Collier, 1997). Forskning har visat att det tar mellan fem och tio år 
att komma upp till förstaspråksnivå på sitt andraspråk. Bland eleverna som bott i 
Sverige i tio år eller mer finns det både elever som har högre och lägre resultat 
på lästestet än elever som bott i Sverige i hela sitt liv.  
 
Tidigare läsundersökningar (Fredriksson & Taube, 2001; Fredriksson, 2002) 
som genomförts i andra kommuner i Sverige visar att elever som bott hela livet i 
Sverige genomsnittligt har bättre resultat på lästestet än elever som inte bott i 
Sverige under hela sitt liv. 
 
Mer än 90 % av eleverna uppger att de lärde sig tala svenska först. 5 % uppger 
att de lärde sig tala svenska och ett annat språk först. Endast 5 (1,7 %) uppger att 
de lärde sig tala ett annat språk än svenska först. Högst medelvärde på lästestet 
har eleverna som uppger att de har två förstaspråk och lägst har den lilla gruppen 
av elever som uppger att deras förstaspråk är ett annat än svenska. Alla grupper 
utom den med endast svenska som förstaspråk är väldigt små, men man kan 
konstatera att det på intet sätt finns någonting som indikerar att två förstaspråk 
har någon negativ påverkan på läsförståelsen i svenska. 
 
Trots att grupperna som anger att de har två förstaspråk respektive annat 
förstaspråk än svenska är små finns det tolv olika språk representerade i skolår 8 
i Härnösand. I varje språkgrupp ingår som mest tre elever, vilket kan inverka 
negativt på dessa elevers möjlighet att få eventuella önskemål om 
modersmålsundervisning tillgodosedda. 
 
Det är fler elever som anger att de idag pratar två språk bäst jämfört med de 
elever som anger att de har två förstaspråk. Detta resultat kan förklaras med att 
ett antal elever uppger att de talar engelska lika bra som svenska (men som inte 
angett att det är något förstaspråk). I gruppen som anser att de talar två språk 
lika bra finns således både elever som har ett annat förstaspråk än svenska (eller 
svenska och ett annat förstaspråk) och elever som anser att deras 
andraspråkskunskaper i engelska är lika goda som deras förstaspråkskunskaper i 
svenska. Om det verkligen förhåller sig så, att kunskaperna är lika goda, har vi 
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inte testat, utan detta är elevernas självvärdering av sina kunskaper. Vad som är 
intressant är att eleverna anger att de talar engelska lika bra som svenska och att 
det i denna elevgrupp finns en ganska stor andel som antagligen har engelska 
som ett andraspråk. I en undersökning om flerspråkighet, genomförd i Göteborg, 
fick man liknande resultat (Nygren-Junkin & Extra, 2003). En oproportionerligt 
stor grupp elever uppgav att de talade engelska i hemmet. Deras förklaring är att 
engelska har hög status och att många föräldrar talar engelska med sina barn så 
fort de börjar undervisas i engelska i skolan. Detta trots att det inte är 
föräldrarnas förstaspråk eller modersmål. Nederländska forskare fann 
motsvarande i en undersökning i Haag (Nygren-Junkin & Extra, 2003).  
 
Gruppen som anser att de talar ett annat språk än svenska bäst är å andra sidan 
mindre än gruppen som anger att de har ett annat förstaspråk än svenska. Detta 
resultat kan möjligen tolkas så att elever som har ett annat språk än svenska som 
förstaspråk är inne i en fas där svenskan tar över mer och mer, alternativt att 
modersmålet utvecklas mindre än andraspråket. Det sistnämnda kan i sin tur 
bero på att de inte har tillgång till någon modersmålsundervisning. Det kan även 
förklaras med språks olika status (se t.ex. Hyltenstam, 1999; Cummins, 1996, 
2000). Att andra elever tillmäter sina kunskaper i engelska så stor vikt kan även 
det ses som exempel på att engelskan är ett högstatusspråk och ett språk som 
ungdomar i allt större utsträckning betraktar som sitt språk (Hyltenstam, 1999; 
Nygren-Junkin & Extra, 2003). 
 
Av de elever som uppger att de talar två språk lika bra uppger alla elever utom 
två att de också kan läsa på det andra språket. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att även om det genomsnittliga resultatet 
för elever med annan nationell och/eller språklig bakgrund är något lägre så 
finns det i denna grupp elever som läser betydligt bättre än elever med 
”helsvensk” bakgrund och som bott hela sitt liv i Sverige. Detta är ett resultat 
som ligger i linjer med tidigare undersökningar (Fredriksson & Taube 2000; 
Fredriksson, 2002; Fredriksson, Eklund & Taube, 2006). 
 

Föräldrarnas utbildning 
Elevernas bakgrund undersöktes också genom frågor kring föräldrarnas 
utbildning. Föräldrars utbildning brukar generellt sett anses ha stor betydelse för 
barns och ungdomars skolresultat (se t.ex. Skolverket, 2001).  
 
Av elevernas svar att döma är de flesta föräldrarna, och i synnerhet mödrarna, 
tämligen välutbildade. Cirka 75 % av mammorna och cirka 70 % av papporna 
har minst en tvåårig gymnasieutbildning och mer än hälften av mammorna och 
knappt hälften av papporna har avslutat högskole- eller universitetsutbildning. 

 51  



Bortfallet på dessa frågor är dock relativt stort (mellan 15,6 % och 20,9 %) och 
något större då det gäller pappornas utbildning. Det verkar finnas en osäkerhet 
hos eleverna avseende vilken utbildning deras föräldrar har och avseende på 
vilken nivå i utbildningssystemet som den skall inplaceras på. Samma frågor om 
föräldrars utbildning har ställts till elever i skolår 8 i Ekerö, Nacka, Sollentuna 
och Tyresö våren 2004 samt i Kristianstad hösten 2004 med liknande resultat  
(Fredriksson & Taube 2005; Fredriksson, Eklund & Taube, 2006). Föräldrarna 
har enligt eleverna god utbildning, men bortfallet är relativt stort. 
 
Den generella bilden då det gäller relationen mellan föräldrars utbildning och 
elevernas genomsnittliga resultat på lästestet är den att elever vars föräldrar har 
högre utbildning tenderar att prestera bättre på lästestet. Detta ligger i linje med 
resultaten i tidigare läsundersökningar som genomförts i andra kommuner 
(Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, Taube & 
Skarlind, 1998, Taube & Skarlind, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 
Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; Fredriksson & Taube, 2005). Det finns 
dock ett undantag i denna undersökning gjord i Härnösand. Elever vars föräldrar 
har en tvåårig gymnasieutbildning har högre genomsnittligt resultat på lästestet 
än elever vars föräldrar har tre eller fyraårig gymnasieutbildning, men skillnaden 
är liten. 
 

Resurser och stöd i hemmet 
Resurserna i hemmet undersöktes genom att vi frågade om de hade någon 
morgontidning hemma respektive hur många böcker som finns i hemmet. Vilket 
stöd eleven har i hemmet undersöktes genom en fråga om hur ofta någon i 
hemmet frågar om vad eleven läser. 
 
En överväldigande majoritet, mer än 90 %, av eleverna uppger att de har tillgång 
till en morgontidning i hemmet. Det är en markant skillnad i resultat på lästestet 
mellan elever som har respektive inte har tillgång till morgontidning. 
 
Eleverna har också generellt sett god tillgång till böcker i hemmet. Drygt två 
femtedelar av eleverna uppger att det finns mellan 101 och 500 böcker i hemmet 
och en knapp femtedel uppger att det finns mer än 500 böcker. Elever med god 
tillgång till böcker i hemmet har högre genomsnittligt resultat på lästestet. Det 
skiljer mer än 8 poäng mellan det genomsnittliga resultatet på lästestet för elever 
med mycket liten (1 till 10) tillgång till böcker i hemmet och elever med mycket 
god tillgång (mer än 500 böcker). Också dessa resultat ligger i linje med tidigare 
läsundersökningar (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 
1997b, Taube & Skarlind, 1998; Taube & Skarlind, 2000; Taube, Skarlind & 
Karlsson, 1998b, Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; Skolverket, 2001) 
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Då det gäller elevernas tillgång till stöd i hemmet begränsade vi oss till att fråga 
efter hur ofta man i hemmet frågar eleven om vad hon/han läser. Lägst 
medelvärde har elever vars föräldrar frågar nästan varje dag. Högst medelvärde 
har elever vars föräldrar frågar en till två gånger respektive tre till fyra gånger i 
veckan. Mitt emellan hamnar de elever vars föräldrar sällan eller aldrig frågar. 
Också dessa resultat är samstämmiga med resultat som framkommit i tidigare 
läsundersökningar i olika kommuner (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; 
Taube & Skarlind, 1997b, Taube & Skarlind, 1998, Taube & Skarlind, 2000; 
Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; 
Fredriksson & Taube, 2005). 
 
Hur skall då dessa resultat tolkas? Det är föga förvånande att barn till föräldrar 
som i mycket liten utsträckning visar intresse för vad eleverna läser också 
genomsnittligt presterar sämre på lästest än elever vars föräldrar är mer 
intresserade. Det resultat som sticker ut är att elever vars föräldrar frågar nästan 
varje dag är de som har lägst genomsnittligt resultat. En rimlig tolkning är att 
detta starka föräldraintresse för vad deras barn läser är ett uttryck för oro över 
läsprestationerna hos barnen. 
 

Användning av TV, video, dvd och datorer i hemmet 
Eleverna fick besvara två frågor om hur mycket tid de ägnar åt att titta på TV, 
video, eller dvd under en vanlig vardag samt hur ofta de ägnar sig åt dataspel 
och andra aktiviteter på datorn på sin lediga tid. 
 
Drygt 70 % av eleverna ägnar mellan en och fyra timmar per dag åt att titta på 
tv, video eller dvd. Drygt 15 % ägnar en timma åt dessa aktiviteter. Mycket små 
grupper av elever tittar inte alls (1,7 %) respektive tittar väldigt mycket. Knappt 
fem procent tittar mellan fyra och fem timmar per dag och fyra procent tittar mer 
än fem timmar. 
 
TVn har fått konkurrens av datorn då det gäller ungdomarnas lediga tid. En stor 
majoritet (drygt 70 %) av eleverna ägnar sig varje eller nästan varje dag åt 
aktiviteter på datorn. En dryg tiondel av eleverna uppger att de aldrig eller mer 
sällan än en gång i veckan ägnar sig åt aktiviteter på datorn på sin lediga tid och 
för nöjes skull. En knapp femtedel ägnar sig åt dessa aktiviteter mellan en och 
tre gånger per vecka. 
 
Vilken relation finns då mellan användning av TV, video, dvd och dator? Högst 
genomsnittligt resultat har de elever som inte alls tittar på tv, video och dvd 
respektive de som tittar mer än fem timmar per dag. Lägst medelvärde har de 
som tittar upp till två timmar per dag. Dessa resultat avviker från de resultat som 
redovisats i tidigare undersökningar (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; 
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Taube & Skarlind, 1997b, Taube & Skarlind, 1998, Taube & Skarlind, 2000; 
Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; 
Fredriksson & Taube, 2005). I de tidigare undersökningarna har elever som 
ägnat en till fyra timmar per dag åt dessa aktiviteter också haft det högsta 
medelvärdet på lästestet. Förklaringen till att resultatet i Härnösand avviker kan 
vara att ”extremgrupperna” som uppger aldrig respektive mer än fem timmar är 
mycket små och därmed känsliga för extremvärden. 
 
Inte heller när det gäller datoranvändning och resultat på lästestet finns det några 
entydiga tendenser. De lägsta medelvärdena har de grupper av elever som 
uppger att de nästan aldrig respektive en eller två gånger i månaden för nöjes 
skull och på sin lediga tid ägnar sig åt aktiviteter på datorn. Högst genomsnittlig 
poäng på lästestet har elever som ungefär en gång i veckan ägnar sig åt 
aktiviteter på datorn. Elevgrupperna med högst respektive lägst genomsnittligt 
resultat på lästestet är små och också här finns risk för att extremvärden får 
genomslag på det genomsnittliga resultatet. 
 
Relationen mellan datoranvändning och läsning har tidigare enbart studerats i de 
underökningar som gjordes i Ekerö, Nacka, Sollentuna och Tyresö våren 2004 
(Fredriksson & Taube, 2005) och i Kristianstad hösten 2004 (Fredriksson, 
Eklund & Taube, 2006). Inte heller i dessa undersökningar är resultaten 
entydiga. I den förstnämnda undersökningen motsvarades ökad datoranvändning 
inte av högre medelvärden på lästestet, vilket däremot var fallet i Kristianstad. 
Samvariation mellan datoranvändning och läsförmåga är ett område som 
behöver undersökas mera. 
 
 

Självvärdering 
Elevernas självvärdering undersöktes genom att eleven fick uppge sina 
förväntningar på sin fortsatta skolgång samt sin egen värdering av sin förmåga 
att läsa svenska.  

 

Förväntningar på fortsatt skolgång 
Ingen elev tror att hon eller han kommer att sluta skolan efter skolår 8 och 
endast två elever tror att de kommer att sluta sin skolgång efter skolår 9. Lite 
färre än 40 % tror att de kommer att avsluta skolgången efter genomgången 
gymnasieutbildning och majoriteten, nästan 60 %, tror att de kommer att avsluta 
en högskole- eller universitetsutbildning. Elever som förväntar sig fortsätta till 
högre utbildning har högre medelvärde på lästestet än elever som inte förväntar 
sig fortsatt utbildning efter gymnasiet. Också dessa resultat ligger i linje med 
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tidigare undersökningar (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & 
Skarlind, 1997b, Taube & Skarlind, 1998, Taube & Skarlind, 2000; Taube, 
Skarlind & Karlsson, 1998b, Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; Fredriksson & 
Taube, 2005; Fredriksson, Eklund & Taube, 2006). 
 

Skattning av egen läsförmåga 
Knappt hälften (49,3 %) av eleverna skattar sin läsförmåga som mycket bra, det 
vill säga att de anser att de kan läsa mycket bra på svenska. De allra flesta (87,1 
%) anser att de kan läsa bra eller mycket bra på svenska. Ingen elev anser att 
hon eller han läser mycket dåligt. Det finns en tydlig relation mellan elevernas 
egen bedömning av sin läsförmåga och genomsnittligt resultat på lästestet. Med 
undantag för de två elever som uppgett att de läser dåligt framgår det tydligt att 
ju bättre man anser sig kunna läsa desto bättre resultat på testet. Eleverna verkar 
således kunna bedöma sina läsfärdigheter på ett i stort sett riktigt sett. Att det 
förhåller sig så har även bekräftats i tidigare undersökningar (Taube, 2000a; 
Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, Taube & Skarlind, 1998, 
Taube & Skarlind, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, Taube, Skarlind & 
Karlsson, 1999b; Fredriksson & Taube, 2005; Fredriksson, Eklund & Taube, 
2006).  
 
 

Elevernas läsning 
Elevernas läsning undersöktes genom frågor kring deras självvärdering, genom 
frågor om vad de läser samt genom påståenden avseende läsning som de fick ta 
ställning till. 
 

Vad eleverna läser 
För att försöka finna ut vad och hur ofta eleverna läser olika typer av texter 
ställde vi i enkäten frågor om hur ofta de för nöjes skull och på sin fritid läste 
skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar, tidskrifter/veckotidningar, serie-
tidningar samt webbsidor. I tabell 62 redovisas en sammanställning, utifrån 
tabellerna 20-25, av hur ofta man läser olika typer av texter.  
 
Av tabell 62 framgår det att det är dagstidningar, följt av webbsidor, som 
eleverna oftast läser frivilligt på sin fritid. Det är få elever som läser 
skönlitteratur på sin fritid och ännu färre läser facklitteratur. Lite mer vanligt är 
det att elever läser tidskrifter/veckotidningar och serietidningar. Man kan 
konstatera att den enda texttypen som utmanar dagstidningen är webbsidorna. 
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Tabell 62:  Hur ofta eleverna i Härnösand läser olika typer av texter. 
Typ av text  Mest valda 

svarsalternativ 
Näst mest valda 
svarsalternativ 

Hur ofta eleverna läser skönlitteratur 
på sin lediga tid 

Nästan aldrig 
(30,1 %) 

Mindre än en gång i 
månaden (16,2 %)  

Hur ofta eleverna läser facklitteratur 
på sin lediga tid 

Nästan aldrig 
(57,9 %) 

Mindre än en gång i 
månaden (14,2 %)  

Hur ofta eleverna läser dagstidningar 
på sin lediga tid 

Nästan varje dag 
(51,0 %) 

Två eller tre gånger i 
veckan (18,2 %) 

Hur ofta eleverna läser 
tidskrifter/veckotidningar på sin 
lediga tid 

Ungefär en gång i 
veckan 

(22,8 % ) 

Två eller tre gånger i 
veckan (20,2 %) 

Hur ofta eleverna läser serietidningar 
på sin lediga tid 

Nästan aldrig 
(24,2 %) 

Ungefär en gång i veckan 
(17,2 % ) 

Hur ofta eleverna läser webb-sidor på 
sin lediga tid 

Nästan varje dag 
(41,7 %) 

Två eller tre gånger i 
veckan (18,9 %) 

 
 
I tabell 63 har resultaten avseende hur läsning av olika typer av texter förhåller 
sig till genomsnittligt resultat på lästestet sammanfattats. Tabellen bygger på 
uppgifterna i tabellerna 20-25.  
 
 
Tabell 63.  Läsning av olika typer av  texter i relation till genomsnittligt resultat på lästest.  
Typ av text Relation till resultat på lästest 
Läsning av skönlitteratur  En tydlig riktning i relationen mellan hur ofta man läser 

skönlitteratur och genomsnittligt resultat på lästestet. De som 
läser mer ofta har genomsnittligt högre poäng på lästestet.  

Läsning av facklitteratur  Ingen entydig relation mellan läsning av facklitteratur och 
resultat på lästestet. 

Läsning av dagstidningar  Ingen entydig relation mellan läsning av dagstidningar och 
resultat på lästestet, men elever som mer sällan än en gång i 
månaden läser  en dagstidning har sämre genomsnittligt resultat. 

Läsning av 
tidskrifter/veckotidningar  

En tydlig riktning i relationen mellan hur ofta man läser 
tidskrifter/veckotidningar och genomsnittligt resultat på lästestet. 
Elever som läser ofta har bättre genomsnittligt resultat på 
lästestet. 

Läsning av serietidningar  Ingen entydig relation mellan läsning av serietidningar och 
resultat på lästestet. 

Läsning av webbsidor  Ingen entydig relation mellan läsning av webbsidor och resultat 
på lästestet, men de elever som nästan aldrig läser webbsidor har 
lägst genomsnittligt resultat på lästestet. 

 
 
Det föreligger en tydlig riktning i relationen mellan elevers läsning av 
skönlitteratur oh genomsnittligt resultat på lästestet. Ju oftare man läser 
skönlitteratur desto bättre genomsnittligt resultat. Också elever som ofta läser 
tidskrifter och veckotidningar har genomsnittligt högre resultat på lästestet. 
Elever som mer sällan än en gång i månaden läser dagstidningar har sämre 
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genomsnittligt resultat än de som läser oftare. Det finns i övrigt ingen entydig 
relation mellan elevernas läsning av olika typer av texter och genomsnittligt 
resultat på lästestet. Den starka kopplingen mellan läsning av skönlitteratur och 
höga genomsnittliga poäng på lästestet stämmer väl överens med tidigare 
resultat. Även de övriga resultaten är i linje med vad som framkommit i övriga 
läsundersökningar (Taube, 1995a; Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; 
Taube & Skarlind, 1997b; Taube & Skarlind, 1998; Taube & Skarlind, 
2000Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b; Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; 
Fredriksson & Taube, 2005; Fredriksson, Eklund & Taube, 2006).  
Relationen mellan läsförmåga och läsning av webbsidor har tidigare endast 
undersökts i de undersökningar som genomfördes under våren 2004 i Ekerö, 
Nacka, Sollentuna och Tyresö (Fredriksson & Taube, 2005) samt i Kristianstad 
hösten 2004 (Fredriksson, Eklund & Taube, 2006). I dessa undersökningar 
ställdes frågan i vilken omfattning eleverna läste webbsidor och e-post. Andelen 
elever som läste webbsidor och e-post varje dag var i dessa undersökningar 
något högre än andelen elever i Härnösand som läste webbsidor dagligen. Det 
finns ett behov av att ytterligare undersöka hur barns och ungdomars nya 
läsvanor påverkar läsförmågan. 
 

Varför eleverna läser 
Elevernas inställning till läsning mättes genom att eleverna fick ta ställning till 
ett antal olika påståenden kring läsning Elevernas inställning till läsning (med 
utgångspunkt i tabellerna 26-34) sammanfattas i tabell 64. 
 
 
Tabell 64. Elevernas inställning till läsning  
Påståenden som eleven skulle ta ställning till Håller inte 

alls med/ 
håller inte 
med 

Håller med i 
hög grad/ 
håller med 

Jag läser bara om jag måste 74.2 % 24.8 % 
Jag tycker att det är svårt att läsa klart böcker 82.1 % 16.2 % 
För mig är läsning slöseri med tid 79.1 % 17.5 % 
Jag läser bara för att få den information som jag behöver 66.6 % 30.4 % 
Jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några 
minuter 

82.8 % 16.6 % 

   
Läsning är en av mina favorit hobbies 66.9 % 31.4 % 
Jag tycker om att prata om böcker med andra människor 69.5 % 27.5 % 
Jag känner mig lycklig om jag får en bok i present 52.3 % 46.4 % 
Jag tycker om att gå till en bokhandel eller ett bibliotek 57.9 % 39.4 % 
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Överst i tabell 64 redovisas elevernas inställning till de negativa påståendena om 
läsning. En mycket stor majoritet av eleverna håller inte alls med eller håller inte 
med om dessa påståenden.  
 
I tabellens nedre del redovisas elevernas inställning till ett antal positiva 
påståenden om läsning. Också då det gäller dessa påståenden tar majoriteten 
avstånd. Genomgående tar alltså ett flertal av eleverna avstånd från såväl de 
positiva som de negativa påståendena om läsning. Avståndstagandet från de 
negativa påståendena är emellertid betydligt starkare än avståndstagandet från 
de positiva. En rimlig tolkning är att elevernas inställning till läsning inte är 
starkt negativ, men snarare negativ än positiv. Dessa resultat överensstämmer i 
stort med vad som framkom vid en sammanställning av tidigare resultat från de 
undersökningar som genomfördes våren 2004 i Ekerö, Nacka, Sollentuna och 
Tyresö (Fredriksson & Taube, 2005) och med resultatet från läsundersökningen 
i Kristianstad hösten 2004 (Fredriksson, Eklund & Taube, 2006). 
 
Relationen mellan positiv inställning till läsning och högre genomsnittligt 
resultat är entydig. Generellt gäller att ju mer positiv man är till läsning desto 
bättre genomsnittligt resultat på lästestet. Dessa resultat är knappast oväntade 
och stämmer med vad som har iakttagits i tidigare undersökningar (Taube, 
2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, Taube & Skarlind, 
1998, Taube & Skarlind, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, Taube, 
Skarlind & Karlsson, 1999b; Fredriksson & Taube, 2005; Fredriksson, Eklund 
& Taube, 2006). 
 

Elevernas skolgång  
Fyra områden relaterade till skolan togs upp i elevenkäten. Eleverna fick svara 
på frågor kring trivsel och upplevelse av skolan, arbetssätt i skolan, arbetssätt 
under lektionerna i svenska samt svara på frågor om specialundervisning. 
 

Elevernas trivsel och upplevelse av skolan 
Elevernas trivsel på skolan mättes genom att de fick ta ställning till åtta olika 
påståenden om hur de upplevde skolan. Resultaten som redovisades i tabellerna 
35-42 sammanfattas här i tabell 65.  
 
Överst i tabell 65 redovisas elevernas inställning till negativa påståenden om 
skolan och i tabellens nedre del redovisas elevernas inställning till de positiva 
påståendena om skolan.  
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Tabell 65. Elevernas trivsel och inställning till skolan. 
 
Påståenden som eleven skulle ta ställning till 

Håller inte alls med 
/håller inte med 

Håller med i hög 
grad/håller med 

I min skola känner jag mig utanför 95.0 % 3,6 % 
I min skola känner jag mig dum och missanpassad 91.3 % 6.6 % 
I min skola känner jag mig ensam 92.4 % 6.0 % 
I min skola vill jag inte gå 82.8 % 15.2 % 
I min skola är jag ofta uttråkad 53.6 % 43.7 % 
   
I min skola får jag lätt vänner 12.6 % 86.1 % 
I min skola känner jag att jag hör hemma 22.2 % 76.2 % 
I min skola verkar de andra eleverna gilla mig 9.3 % 86.1 % 
 
 
Nästan alla elever tar avstånd från de påståenden som handlar om att man som 
elev känner sig utanför, ensam eller dum och missanpassad. En stor majoritet av 
eleverna tar också avstånd från påståendet om att man inte vill gå i skolan. Det 
enda påståendet som endast drygt hälften inte håller med om är att man ofta är 
uttråkad. Omvänt gäller att en stor majoritet håller med om eller håller med i 
hög grad om de positiva påståendena om skolan, det vill säga att eleverna tycker 
att i skolan får man lätt vänner, känner man sig hemma och har en upplevelse av 
att de andra eleverna gillar en. 
 
Resultaten då det gäller relationen mellan elevernas trivsel och inställning till 
skolan och resultat på lästestet är inte alldeles lätta att tolka. Detta beror bland 
annat på att de grupper som inte tycker som majoriteten är väldigt små, vilket 
leder till att medelvärdet på lästestet i dessa grupper blir känsligt för 
extremvärden. Generellt kan dock sägas att positiv upplevelse av skolgången 
och bättre genomsnittligt resultat på lästestet verkar gå hand i hand. Det finns 
emellertid vissa undantag, som att elever som inte anser att det är lätt att få 
vänner på skolan har högre medelvärde än de elever som instämmer i att det är 
lätt att få vänner på skolan och att elever som inte anser att de andra eleverna 
gillar dem också har högre genomsnittligt resultat. Elever som inte alls 
instämmer i att de ofta är uttråkade har lägre genomsnittligt resultat än de som 
instämmer i att de är uttråkade.  
 
Resultatet både överensstämmer och avviker från resultaten i de tidigare 
undersökningarna. Avvikelsen är att bland eleverna i Härnösand är relationen 
mellan positiv inställning till skolan och högre medelvärde på lästestet mindre 
entydigt än i andra undersökningar. Det som överensstämmer är att det inte finns 
alldeles entydiga relationer. Också i de andra kommunerna verkar det finnas 
elever som tycks vantrivas i skolan men som ändå har goda resultat på lästestet 
och vice versa (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 
1997b, Taube & Skarlind, 1998, Taube & Skarlind, 2000; Taube, Skarlind & 
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Karlsson, 1998b, Taube, Skarlind & Karlsson, 1999b; Fredriksson & Taube, 
2005; Fredriksson, Eklund & Taube, 2006). 
 
 

Arbetssätt i skolan 
Arbetssätten i skolan mättes genom att eleverna fick ta ställning till tio olika 
påståenden om hur man arbetar i skolan. En sammanställning av vilka arbetssätt 
som eleverna anser att de ofta använder i skolan redovisas i tabell 66. 
Sammanställningen bygger på resultaten som redovisades i tabellerna 43-52.  
 
 
Tabell 66. Arbetssätt på skolan. 
Påstående: I min skola … Mest valda 

svarsalternativ 
Näst mest valda 
svarsalternativ 

arbetar jag ofta själv och i min egen takt Håller med 
55,0 % 

Håller inte med 
31,1 % 

arbetar vi ofta i grupp Håller med 
57,0 % 

Håller inte med  
34,8 % 

väljer jag ofta själv vem jag ska arbeta med 
vid grupparbete 

Håller med 
56,3 % 

Håller inte med 
26,8 % 

bestämmer oftast läraren vad vi ska göra Håller med 
67,2 % 

Håller med i hög grad 
21,5 % 

bestämmer jag själv vad jag ska arbeta med Håller inte med 
61,6 % 

Håller med  
22,5 % 

redovisar jag/vi ofta vad jag/vi arbetat med 
för de andra i klassen 

Håller inte med 
44,7 % 

Håller med 
37,1 % 

diskuterar vi ofta tillsammans med läraren 
kring olika frågor 

Håller med 
63,2 % 

Håller inte med 
24,8 % 

diskuterar vi ofta gruppvis kring olika frågor Håller med  
50,3 % 

Håller inte med 
37,1 % 

har jag möjlighet att arbeta extra mycket med 
det som jag behöver bli bättre på 

Håller med  
61,9 % 

Håller inte med 
20,2 % 

har vi ofta lektioner där läraren går igenom 
olika saker 

Håller med  
71,2 % 

Håller med i hög grad 
18,9 % 

 
 
Den bild som framkommer när man studerar tabell 65 är att eleverna ofta har 
lektioner där läraren går igenom olika saker och det är läraren som oftast 
bestämmer vad som skall göras. När läraren bestämt vad som skall göras arbetar 
eleven själv eller i grupp, som man själv väljer, med uppgifterna. Uppgifterna 
redovisas oftast inte för de andra i klassen och man diskuterar oftare med läraren 
än med andra elever i grupp. Detta är den generella bilden som framkommer, 
men här skulle man behöva gå ner på skol- och undervisningsgruppsnivå och 
kanske till och med på ämnesnivå för att få en mer nyanserad bild. Troligen är 
det så att alla arbetssätten förekommer på alla skolor och i alla 
undervisningsgrupper, men i vilken omfattning som varje enskild elev upplever 
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dem är oklart. Det som dock är entydigt är att det är läraren som bestämmer vad 
som skall göras. 
 
Det är svårt att utifrån resultaten säga någonting bestämt om arbetssättens 
betydelse för läsförmågan. Skillnaderna är små och pekar ofta i olika riktningar. 
Dessutom bör man hålla i minnet att dessa elever har gått nästan åtta år i skolan 
och att de arbetssätt som använts under det senaste året antagligen har relativt 
liten betydelse för eleverna läsförmåga jämfört med metoder som använts under 
tidigare skolår. 
 
 

Arbetssätt under lektionerna i svenska 
Arbetssätten under lektionerna i svenska mättes genom att eleverna fick ta 
ställning till hur ofta fyra olika arbetssätt används under svensklektionerna. En 
sammanställning av hur ofta de olika arbetssätten, enligt eleverna, används 
under svensklektionerna redovisas i tabell 67. Sammanställningen bygger på 
resultaten som redovisades i tabellerna 53-56.  
 
 
Tabell 67. Arbetssätt under lektionerna i svenska. 
Arbetssätt Mest valda 

svarsalternativ 
Näst mest valda 
svarsalternativ 

Läraren pratar och ställer frågor Ibland  
57, 0% 

Varje/de flesta lektioner 
24,5 % 

Jag arbetar på egen hand Ibland  
53,0 % 

Varje/de flesta lektioner 
36,8 % 

Lärare och elever arbetar tillsammans Ibland 
44,4 % 

Sällan 
35,4 % 

Vi elever arbetar i grupper Ibland 
65,9 % 

Sällan 
21,2 % 

 
 
Av tabell 67 framgår det att det enligt elevernas uppfattningar så förekommer de 
fyra olika arbetssätten ibland under svensklektionerna. Det är inget arbetssätt 
som är det helt dominerande, men enligt eleverna så är det vanligare att de 
arbetar på egen hand alternativt att läraren pratar och ställer frågor än att 
eleverna arbetar tillsammans i grupper eller att elever och lärare arbetar 
tillsammans. 
 
Av tabellerna 53-56 framgick det att det inte är en entydig bild som framträder. 
Detta beror troligen på att de flesta eleverna svarat ”ibland”, vilket gör det svårt 
att se i vilken grad olika arbetssätt har betydelse för elevernas läsförmåga. 
Möjligen skulle man kunna få fram ytterligare information genom att gå ner på 
undervisningsgruppsnivå och se om undervisningen ser olika ut i olika grupper 
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och om denna relaterar på ett speciellt sätt till genomsnittligt resultat på lästestet. 
Också här gäller att de arbetssätt som använts i klassen under år 8 ska relateras 
till de arbetssätt som använts under elevens hela skolgång. 
 
 

Specialundervisning 
Vi var intresserade av att få veta lite om den eventuella specialundervisning som 
eleverna fått eleverna under sin skoltid. Därför ställde vi en fråga till alla elever 
om huruvida man någon gång under sin skoltid fått specialundervisning. Elever 
som svarade ja på denna fråga ombads att besvara ytterligare några frågor kring 
denna undervisning. Vi ville veta under vilka skolår som eleverna erhållet 
specialundervisning, om man arbetat med samma material som övriga elever 
samt vilken upplevelse man har eller har haft av specialundervisningen. 
 
Drygt en femtedel av de elever som både besvarat enkäten och deltagit i lästestet 
har någon gång under sin skoltid, det vill säga under skolår 1 till 8, fått 
specialundervisning i svenska. Elevgruppen som någon gång fått 
specialundervisning har ett markant lägre genomsnittligt resultat på lästestet 
jämfört med elevgruppen som inte fått sådan undervisning. Detta skall absolut 
inte tolkas som om specialundervisning inte har varit av värde för eleverna. 
Detta är något som vi överhuvudtaget inte kan uttala oss om, eftersom det skulle 
krävas en helt annan undersökning för att undersöka specialundervisningens 
betydelse. Då skulle man behöva jämföra två grupper elever med samma 
problem och där endast den ena gruppen erhöll specialundervisning.  
 
Specialundervisningen har främst getts i de lägre skolåren och mer än hälften av 
eleverna som fått sådan undervisning har fått den under skolår 4 och 5. Endast 
ett fåtal elever har fått specialundervisning under hela sin skolgång. Dessa elever 
har också lägst genomsnittligt resultat på lästestet. Elever som fått extra stöd och 
hjälp under skolår 6-8 har lägre medelvärde på lästestet än de elever som fått 
specialundervisning under tidigare skolår. Detta kan ses som stöd för 
uppfattningen att det är viktigt med tidigt stöd i läsutvecklingen, men det kan 
också tolkas så att de elever som endast fått stöd under de tidigare åren är de 
elever som har minst problem. Vidare är alla grupper så små här att det är viktigt 
att inte övertolka resultaten. 
 
De flesta eleverna har ofta eller ibland arbetat med samma material som övriga 
klassen då de fått specialundervisning, men det finns ingen entydig relation 
mellan på vilket sätt som specialundervisningen har bedrivits och resultat på 
lästestet. 
 
På frågan hur eleverna upplevt specialundervisningen svarar majoriteten av 
eleverna att de upplever eller har upplevt den som ganska eller mycket positiv. 
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Färre än 10 % av eleverna, som fått specialundervisning, säger att de upplever 
eller har upplevt den som negativ eller mycket negativ. Den generella tendensen 
är att elever som upplever eller har upplevt specialundervisningen som positiv 
eller som har en neutral inställning till den har ett genomsnittligt högre resultat 
på lästestet. 
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Fortsatt forskning och fördjupade analyser 
De analyser som har gjorts av det insamlade materialet i denna rapport bygger 
på uppgifter från lästestet och elevenkäten. I en tidigare rapport har resultatet 
från klasslistorna och lästest redovisats. Det är fullt möjligt att göra mer 
djupgående analyser av materialet genom att kombinera uppgifterna från 
klasslistorna med eleverna svar i enkäten samt med resultatet på lästestet. 
 
I denna rapport används enkla frekvenstabeller där förutom frekvens på olika 
svar procentandel och medelvärde på lästestet har angetts för de elever som 
besvarat respektive fråga i enkäten. Mer sofistikerade analysmodeller skulle 
kunna användas för att förfina analysen, men det skulle kräva väsentligt mer tid. 
Förhoppningsvis skall vi få möjlighet att göra ytterligare analyser av detta 
material och även göra analyser som bygger på resultaten från 
läsundersökningar som genomförts i olika kommuner. Under förutsättning att 
läsundersökningen genomförs under ett antal år i följd blir det också möjligt att 
göra andra analyser. 
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