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Sammanfattning 
 
Samtliga elever i skolår 8 i Kristinstad kommun deltog under hösten 2004 i en läsundersökning. Resultaten av 

läsundersökningen och elevlistan har tidigare publicerats i en annan rapport. Denna rapport analyserar resultaten 

av den enkät som eleverna fyllde i samtidigt som lästestet gjordes. I enkäten besvarade eleverna frågor som 

berörde deras egen bakgrund, deras läsvanor och deras skolgång.  

 

Utländsk bakgrund: 76,3 % av eleverna anger att de alltid talar svenska hemma och 16,1 % att de inte alltid 

talar svenska hemma. De elever som alltid talar svenska hemma har högre medelvärde på lästestet än de som i 

mindre utsträckning talar svenska hemma. 83,2 % av eleverna har bott hela livet i Sverige och 4,8 % av eleverna 

anger att de inte har bott hela livet i Sverige. Ju längre eleverna har bott i Sverige desto högre medelvärde har de 

på lästestet. 79,8 % av eleverna har lärt sig svenska som första språk, medan 6,7 % anger att de har lärt sig 

svenska och ett annat språk som första språk och 5,1 % anger att de lärt ett annat språk än svenska som första 

språk. Bland de elever som har lärt ett annat språk än svenska som första språk är albanska och arabiska de två 

största grupperna följt av serbokroatiska och polska.  De elever som anger att svenska var deras första språk har 

högre medelvärde på lästesten än de som angett svenska och ett annat språk eller ett annat språk än svenska som 

första språk. Det kan dock konstateras att det finns elever som uppenbarligen har utländsk bakgrund som läser 

betydligt bättre än många elever med en helsvensk bakgrund, även om gruppen elever med ett annat första språk 

än svenska genomsnittligt har ett lägre resultat på lästestet.  

 

Föräldrars utbildning: Merparten av både mödrar och fäder har enligt sina barn avslutat en treårig eller 

fyraårig gymnasieutbildning. Likaså har en stor andel av elevernas föräldrar avslutat en universitets- eller 

högskoleutbildning, en majoritet av mödrarna och något mindre än hälften av fäderna. Elever med föräldrar med 

högre utbildning tycks i högre utsträckning än de med föräldrar med lägre utbildning ha höga värden på lästestet.  

 

Resurser i hemmet: Nära 4/5 av eleverna anger att de har tillgång till morgontidning i hemmet. Drygt 1/10 av 

eleverna har inte tillgång till morgontidning i hemmet.  De elever som har tillgång till morgontidning i hemmet 

har högre medelvärde på lästestet än de som inte har tillgång till morgontidning. Omkring 2/5 av eleverna anger 

att de har mellan 100 och 500 böcker hemma. Drygt 1/10 av eleverna har mer än 500 böcker hemma och knappt 

2/5 har färre än 100 böcker hemma. Elever från hem med fler böcker i hemmet har genomsnittligt högre poäng 

på lästestet än de från hem med färre böcker.  

 

Stöd i hemmet: Knappt en tredjedel av eleverna anger att någon hemma aldrig eller nästan aldrig frågar om vad 

de läser. Likaså är det knappt en tredjedel av eleverna som anger att någon hemma frågar vad de läser ungefär en 

till två gånger i månaden. Några stora skillnader i medelvärde på lästest mellan elever som angett olika 

svarsalternativ finns inte, med undantag för de vars föräldrar frågar om vad de läser varje dag. Dessa elever har 

det lägsta medelvärdet.  

 

Användning av TV, video/DVD och dator: Merparten av eleverna anger att de ser på TV eller video/DVD 

mellan 1 och 4 timmar per dag.  Nästan hälften av eleverna anger att de sitter vid en dator och ägnar sig åt 

dataspel eller andra aktiviteter nästan varje dag på sin lediga tid. Elever med måttlig TV-konsumtion har det 

högsta medelvärdet på lästestet. Ökad datoranvändning motsvaras inte av högre medelvärden på lästestet. Det 

högsta medelvärdet har de som använder en dator ett par gånger I veckan. 

 

Fortsatt skolgång: Inga elever tror att de kommer att sluta skolan efter skolår 8 och ytterligt få tror att de 

kommer att sluta efter skolår 9. Mindre än en tredjedel av eleverna tror att du kommer att sluta skolan efter 

gymnasiet och mer än hälften av eleverna räknar med att avsluta en universitets- eller högskoleutbildning. Elever 

som förväntar sig en längre skolgång har högre medelvärde på lästestet än de som tror att de inte kommer 

att fortsätta i skolan.  
 

Självskattning av läsning: Knappt hälften av eleverna anser att de kan läsa mycket bra på svenska. 2,1 % av 

eleverna anser att de läser mycket dåligt eller dåligt. I stort verkar eleverna riktigt kunna bedöma sina 

läsfärdigheter.  

 

Läsning på fritiden: Eleverna läser ofta dagstidningar samt e-post och webbsidor. De läser mindre ofta 

tidskrifter/veckotidningar och de läser relativt sällan facklitteratur och serietidningar. Vad det gäller böcker är 

bilden mer splittrad. Några läser aldrig böcker och andra läser böcker varje dag. En tydlig samvariation finns 

mellan läsning av skönlitteratur och medelvärden på lästestet. Också för läsning av dagstidningar finns en 

samvariation, men inte lika tydlig som för läsning av skönlitteratur. En viss samvariation kan iakttas mellan 
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läsning av tidskrifter/veckotidningar samt av e-post och webb-sidor och resultat på lästestet. Läsning av 

facklitteratur och serietidningar samvarierar inte entydigt med medelvärden på lästesten. 

 
Inställning till läsning: Elevernas inställning till läsning är inte starkt negativ, men snarare negativ än positiv. 

En positiv inställning till läsning motsvaras i stort av högre medelvärden på lästestet och negativ inställning i 

stort av lägre medelvärden på lästestet.  

 
Upplevelse av skolan: Eleverna har en klart positiv attityd till skolan. I stort samvarierar resultaten från lästestet 

med elevernas upplevelse av skolan. Elever som upplever skolan positivt har högre medelvärden på lästestet. Det 

finns dock undantag som visar att också elever som tycks vantrivas i skolan har goda resultat på lästesten.  

 

Specialundervisning: 17,7 % av eleverna anger att de under sin skoltid har fått specialundervisning i svenska. 

Totalt är kategorin elever som fått specialundervisning under skolår 4 – 6 den största kategorin.  De elever som 

har fått specialundervisning har lägre medelvärde på lästestet än de som ej fått det. Specialundervisning sker i 

regel i grupp och ges av en speciallärare som ofta använder samma material som övriga elever arbetar med. De 

elever som fått specialundervisning enskilt eller i grupp av en speciallärare har i regel högre medelvärde på 

lästestet än de som fått specialundervisning på annat sätt.  
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Läsning bland elever i skolår 8 höstterminen 2004 i 

Kristianstad 
 

1. Inledning 
 

Kristianstad kommun kontrakterade Karin Taube för att under höstterminen 2004 genomföra 

läsundersökningar bland eleverna i skolår 8. Avtalet 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. Liknande undersökningar har tidigare 

genomförts i Kristianstad 2002-2003 (Taube, 2002a, 2003a). I samband med undersökningarna hösten 

2004 beslöts att höra med kommunen om en enkätundersökningen också kunde genomföras. I oktober 

2004 tillfrågades kommunen om man var villig att förutom läsundersökningen också genomföra en 

enkätundersökningen. Kristianstad kommun svarade att man var beredda att också låta eleverna fylla i 

en elevenkät. Forskningsgruppen kring Karin Taube lovade att låta Kristianstad kommun få ta del av 

resultaten från undersökningen. Denna rapport är en första bearbetning av dessa resultat. Kristianstad 

kommun har tidigare (juni 2005) fått en rapport där resultaten av lästesten samt basinformation från 

elevlistan presenterades (Taube, 2005a). 

 

De data som samlats in i Kristianstad 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
1
 syftar på den organisation som 

genomförde undersökningen. Syftet med projektet var att mäta läskunnigheten i varje land och att på 

ett systematiskt sätt studera hur läsfärdigheterna inom de olika skolsystemen hänger samman med 

skolförhållanden, läroplaner, undervisning, lärare samt kulturella och ekonomiska faktorer (Elley, 

1992). I Sverige deltog 4 429 elever i årskurs 3 samt 3 736 elever i årskurs 8 (Taube, 1995). 

 

"IEA Reading Literacy" förbereddes med största omsorg. Instrumenten för mätning av läsfärdigheter 

utvecklades under flera år. Texter och uppgifter gallrades fram ur en betydande pool och utprövades 

enligt vedertagna principer. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att göra texterna och uppgifterna 

språkligt och kulturellt ekvivalenta. I slutprövningen genomfördes en fullständig pilotundersökning i 

24 länder. Med hjälp av olika tekniker fastställdes egenskaper hos de olika uppgifterna. 

Översättningsproblem identifierades och åtgärdades. Det noggranna konstruktionsarbetet resulterade i 

lästest som var så gott som ekvivalenta för de deltagande länderna. 

 

1992 kontrakterades Karin Taube, nationell samordnare av det svenska "IEA Reading Literacy" 

projektet, av skolår 3 i Stockholms kommun, (Taube, 1993, 1994a, 1996; Taube & Skarlind, 1996,  

1997a; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998a, 1999a). Från 1997 kontrakterades Karin Taube av 

Stockholms skolkontor för att också genomföra undersökningar av läsfärdigheterna hos samtliga 

elever i skolår 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 skolår 

3 år 1993 (Taube, 1994b) och i skolår 3 och 8 åren 1998-2000 (Taube & Skarlind, 1998; Taube & 

Karlsson, 1999a; Taube, 2000a). I skolår 8 i Ekerö, Nacka, Sollentuna, Tyresö och Upplands Väsby 

har undersökningar genomförts 1999-2004 (Taube & Karlsson, 1999b; Taube, 2000b, 2001, 2002b, 

2003b, 2004a, 2005b). 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. 

 

                                                 
1
 The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) är en internationell 

organisation som specialiserat sig på att samordna och genomföra stora undersökningar av elevers färdigheter 

inom olika ämnesområden så som t.ex. läsning, matematik, naturvetenskap och samhällskunskap. 
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Liknande undersökningar i skolår som den som genomfördes i Kristianstad hösten 2004, innefattande 

både lästest och elevenkät, genomfördes våren 2005 i Härnösand (Eklund, Fredriksson & Taube, 

2005) en våren 2004 i Ekerö, Nacka, Sollentuna och Tyresö våren 2004 (Fredriksson & Taube, 2005). 
 

 

2. 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 samvariation 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 tre områden. 

Eleverna besvarade frågor som berörde deras egen bakgrund, deras läsvanor och deras skolgång. Detta 

kan sammanfattas i figuren 1. Hur de olika variablerna samvarierar med läsfärdigheten kommer att 

presenteras i denna rapport.  

 

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 kunna använda dessa data för ytterligare bearbetningar.  
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Elevernas bakgrund 
Utländsk bakgrund 

Hur ofta eleverna talar svenska (fråga 1)  

Hur länge eleverna har bott i Sverige (fråga 2) 

Vilka språk som eleverna lärde sig att tala först (fråga 3) 

Vilka språk som eleverna talar bäst nu (fråga 4) 

Läskunnighet på modersmålet (fråga 4) 

Föräldrarnas utbildning 

Mödrarnas utbildning (grundskola och gymnasium) (fråga 5) 

Mödrarnas utbildning (universitet och högskola) (fråga 6) 

Fädernas utbildning (grundskola och gymnasium)(fråga 7) 

Fädernas utbildning (universitet och högskola) (fråga 8) 

Resurser i hemmet 

Morgontidning i hemmet (fråga 10) 

Hur många böcker finns i hemmet (fråga 11) 

 Stöd i hemmet 

Hur ofta någon hemma frågar eleverna om vad de läser (fråga 13 ) 

Användning av TV, video och datorer i hemmet 

Hur ofta eleverna ser på TV eller video/DVD när de inte är i skolan (fråga 17) 

Hur ofta eleverna sitter vid en dator och ägnar sig åt dataspel och/eller andra aktiviteter för nöjes 

skull på sin lediga tid (fråga 18) 
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Elevernas läsning 
Självvärdering 

Elevernas förväntningar på fortsatt skolgång/utbildning  (fråga 9) 

Hur eleverna tycker att de läser svenska nu (fråga 14) 

Vad eleverna läser 

Hur ofta eleverna läser skönlitteratur på sin lediga tid (fråga 12a ) 

Hur ofta eleverna läser facklitteratur på sin lediga tid (fråga 12b) 

Hur ofta eleverna läser dagstidningar på sin lediga tid (fråga 12c) 

Hur ofta eleverna läser tidskrifter/veckotidningar på sin lediga tid (fråga 12d) 

Hur ofta eleverna läser serietidningar på sin lediga tid (fråga 12e) 

Hur ofta eleverna läser e-post och webb-sidor på sin lediga tid (fråga 12f) 

Varför eleverna läser: Påståenden om elevernas läsning  

”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) 
Skolan 
Elevernas upplevelse av skolan: Påståenden om elevernas skola  

”I min skola känner jag mig utanför” (fråga 16a) 

”I min skola får jag lätt vänner” (fråga 16b) 

”I min skola känner jag att jag hör hemma” (fråga 16c) 

”I min skola känner jag mig dum och missanpassad” (fråga 16d) 

”I min skola verkar de andra eleverna gilla mig”(fråga 16e) 

”I min skola känner jag mig ensam”(fråga 16f ) 

”I min skola vill jag inte gå”(fråga 16g) 

”I min skola är jag ofta uttråkad”(fråga 16h) 

Specialundervisning 

Om eleverna under sin skoltid har fått extra stöd och hjälp (specialundervisning) i svenska (fråga 19) 

Under vilka skolår som eleverna har fått specialundervisning (fråga 20) 

Hur har elevernas specialundervisning gått till skolår 1 – 3 (fråga 21) 

Hur har elevernas specialundervisning gått till skolår 4 – 6 (fråga 21) 

Hur har elevernas specialundervisning gått till skolår 7 – 8 (fråga 21) 

Vem har gett specialundervisning under skolår 1 – 3 (fråga 22) 

Vem har gett specialundervisning under skolår 4 – 6 (fråga 22) 

Vem har gett specialundervisning under skolår 7 – 8 (fråga 22) 

Har eleverna som fått specialundervisning arbetat med samma material som övriga elever i klassen 

(fråga 23) 

Hur eleverna som fått specialundervisning har upplevt/upplever specialundervisningen i svenska 

(fråga 24) 

Figur 1. Variabler som undersökts i relation till läsfärdigheter i undersökningen 
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3. Metod 
 

 

3.1. Instrument 
 

För att samla in information om eleverna har tre instrument används: lästest, klasslista och elevenkät. 

 

Lästestet består 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. Delar av lästestet finns som bilaga till de 

svenska rapporterna om IEA undersökningen (Taube, 1995; Taube & Fredriksson, 1995).  

 

Klasslistan innehöll uppgifter om elevens ålder, kön, modersmål, orsak till eventuell frånvaro vid 

provet samt uppgifter om erhållen modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk 

och specialundervisning. Klasslistorna fylldes i av svensklärarna. Information insamlad från 

klasslistan finns redovisade i en bilaga till den rapport som tidigare har skickats till kommunen 

(Taube, 2005a)  

 

Elevenkäten bestod av 24 frågor. Frågorna behandlade bl.a. elevernas första språk, bästa språk, mest 

använda språk i hemmet, tillgång till tidningar, TV-tittande, läsläxor och läsvanor. Enkäterna 

besvarades individuellt av eleverna. Enkäten bifogas denna rapport (se bilaga A). 

 

 

3.2. Undersökningens genomförande 
 

Undersökningen som genomfördes under veckorna 46 - 48 hösten 2004 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 hälso- och 

beteendevetenskap vid Högskolan i Kalmar som ansvarade för datainsamlingen. Utifrån analyser av 

resultaten på lästestet och klasslistan skrevs en första rapport som skickades till kommunen i juni 2005 

(Taube, 2005a). Vid institutionen för utbildningsvetenskap på Mittuniversitet har sedan vidare 

analyser av data genomförts och presenteras i denna rapport. 

 

 

4. Rapportens struktur 
 

I de följande fyra avsnitten av rapporten presenteras undersökningen. I avsnitt 5 presenteras 

undersökningsgruppen som helhet. I avsnitt 6 presenteras elevernas resultat på lästesten uppdelade 

efter elevernas svar på ett antal frågor kring deras bakgrund (utländsk bakgrund, föräldrars utbildning, 

resurser i hemmet, stöd i hemmet samt användning av TV, video och datorer i hemmet). I avsnitt 7 

behandlas elevernas resultat på lästesten uppdelade efter elevernas svar på ett antal frågor kring 

elevernas läsning (självvärdering, vad eleverna läser samt varför de läser). I avsnitt 8 presenteras 

elevernas resultat på lästesten uppdelade efter elevernas svar på ett antal frågor kring deras skolgång 

(upplevelse av skolan samt specialundervisning). I det efterföljande kapitel 9 diskuteras resultaten i de 

tidigare avsnitten. 

 

 

5. Undersökningsgrupp 
 



 11 

Undersökningsgruppen omfattar samtliga elever i skolår 8 i Kristianstad kommun. Närmare 

information om undersökningsgruppen finns i den tidigare rapporten till kommunerna (Taube, 2005a). 

Av tabell 1 framgår hur många elever som deltagit i undersökningen.  

 

Tabell 1: Antal elever i skolår 8, antal som deltog i undersökningen  

 antal elever  

antal elever totalt 1069  

antal elever som gjorde lästestet 1011 

antal elever som besvarat elevenkäten  988 

antal elever som både gjort lästestet och elevenkäten.  986 

 

Av de 988 elever som besvarat elevenkäten finns två som enbart besvarade enkäten men inte gjorde 

lästestet. 

 

Bortfall framgår av de tabeller där resultaten presenteras. 

 

 

6. Elevernas bakgrund 
 

Information om elevernas bakgrund har samlats in inom fem områden; utländsk bakgrund, föräldrars 

utbildning, resurser i hemmet, stöd i hemmet samt användning av TV, video och datorer i hemmet. 

Dessa områden redovisas var för sig i detta avsnitt.  

 

 

6.1. Utländsk bakgrund 
 

Olika aspekter relaterat till utländsk bakgrund har tagits upp i fem frågor i elevenkäten:  

- Hur ofta eleverna talar svenska (fråga 1) 

- Hur länge eleverna har bott i Sverige (fråga 2) 

- Vilka språk som eleverna lärde sig att tala först (fråga 3) 

- Vilka språk som eleverna talar bäst nu (fråga 4, del 1) 

- Läskunnighet på annat språk än svenska (fråga 4, del 2)  

 

Tabell 2: Hur ofta talar eleverna svenska hemma  

 antal elever procent  medelvärde 

alltid 816 (815) 76,3 28,6 

nästan alltid 104 (103) 9.7 25,5 

ibland 50 (50) 4,7 22,9 

nästan aldrig 12 (12) 1,1 22,9 

aldrig 6 (6) 0,6 20,2 

antal elever som besvarat enkätfrågan 988 92,4 - 

bortfall 81 7,6 - 

Totalt antal elever 1069 (986) 100 27,8 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet 

 

Merparten av eleverna (76,3 %) anger att de alltid talar svenska hemma. 16,1 % av eleverna anger att 

de inte alltid eller aldrig talar svenska hemma. Det kan antas att merparten av de elever som angett att 

de inte alltid talar svenska hemma är eleverna som i något avseende har utländsk bakgrund. Däremot 

kan inte uteslutas att det också bland de elever som angett att de alltid talar svenska hemma finns ett 

antal elever med utländsk bakgrund.  
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De elever som alltid talar svenska hemma har de högsta medelvärdena på lästestet. Man skulle kunna 

vänta sig att ju mindre ofta eleverna talar svenska i hemmet desto lägre blir resultaten på lästesten. De 

insamlade data ger delvis stöd för en sådan tolkning. De som aldrig talar svenska hemma har lägre 

medelvärde på lästestet än de som nästan alltid talar svenska hemma, men de som ibland talar svenska 

hemma har samma medelvärde som de som nästan aldrig talar svenska hemma. Eftersom gruppen 

elever som inte alltid talar svenska hemma är mindre än de som alltid talar svenska hemma är denna 

grupp, och särskilt delgrupperna (de som nästan alltid talar svenska hemma, de som talar svenska 

hemma ibland osv.) mer känsliga för extremvärden.  

 
Tabell 3: Hur länge har eleverna bott i Sverige  

 antal elever procent medelvärde 

hela livet 889 (887) 83,2 28,6 

ej hela livet 51 (51) 4,8 23,1 

antal elever som besvarat enkätfrågan 940 87,9  

bortfall 129 12,1 - 

Totalt antal elever 1069 (938) 100 28,1 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet 

 
Merparten av eleverna har bott hela sitt liv i Sverige (83,2 %). De 4,8 % av eleverna som inte bott i 

Sverige hela livet utgörs till övervägande delen av de elever med utländsk bakgrund som brukar 

betecknas som första generationens invandrare, alltså de som invandrat själva. Bland de elever som ej 

bott i Sverige hela livet kan också finnas elever med svenskt medborgarskap som fötts utomlands eller 

bott utomlands under någon del av sitt liv. Om man jämför eleverna som ej bott i Sverige hela livet 

med dem som inte alltid talar svenska hemma (tabell 2) kan noteras att de som inte alltid talar svenska 

hemma är en betydligt större grupp än de som inte bott hela livet i Sverige. Ett rimligt antagande är att 

bland de som inte alltid talar svenska hemma finns en stor grupp elever med utländsk bakgrund som är 

födda och uppvuxna i Sverige.  

 

I tabell 3 framgår att de elever som bott hela livet i Sverige har högre genomsnittliga resultat på 

lästestet än de som ej bott i Sverige hela livet. Intressant att notera är att de elever som ej bott i Sverige 

hela livet har ett medelvärde på lästestet som är högre än de elever i tabell 2 som talade svenska 

hemma ibland, nästan aldrig och aldrig. 

 

Tabell 4: Hur länge de elever som ej bott i Sverige hela livet har bott i Sverige  

Antal år antal elever procent medelvärde 

1  4 3,9 19,0 

2 3 2,9 17,0 

3 3 2,9 23,3 

4 3 2,9 21,0 

5 3 2,9 10,7 

6 2 1,9 24,0 

7 4 3,9 24,5 

8 4 3,9 16,8 

9 2 1,9 21,0 

10 3 2,9 21,0 

11 9 8,7 25,8 

12 26 25,2 24,7 

13 26 25,2 23,7 

14 9 8,7 23,7 

15 2 1,9 21,5 

19 1 1,0 32,0 

Totalt antal elever som ej bott i Sverige hela livet 103 100 23,0 
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Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Procenttalen är baserad på samtliga elever som besvarat frågan om hur många år de bott i Sverige.  

Medelvärdena är baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Bland de elever som ej bott i Sverige hela sitt liv har de flesta ändå bott relativt länge i Sverige. 15,5 

% av de elever som ej bott hela sitt liv i Sverige har bott 5 år eller kortare tid i Sverige. 73,8 % av 

eleverna som ej bott hela livet i Sverige har bott i Sverige 10 år eller längre. Anmärkningsvärt är att 

betydligt fler elever har besvarat frågan om hur länge de bott i Sverige än de som i den föregående 

frågan angett att de inte bott hela sitt liv i Sverige. I tabell 4 har 103 elever angett hur länge de bott i 

Sverige, medan i tabell 3 endast 51 elever angett att de inte bott hela livet i Sverige. Möjligen kan en 

del elever ha ansett att de inte behövt ange att de inte bott i Sverige hela livet när de i den efterföljande 

frågan angett hur många år de bott i Sverige. Det kan också finnas anledning till att misstänka att en 

del elever helt missförstått frågan. Att en elev i årskurs 8 som ej bott i Sverige hela livet skulle ha bott 

i Sverige i 19 år förefaller inte helt sannolikt.  

 

Eftersom flera av grupperna i tabellen är relativt små är det svårt att urskilja några klara mönster.  

 

Tabell 5: Vilka språk som eleverna lärde sig att tala först  

 antal elever procent medelvärde 

svenska 853 (852) 79,8 28,4 

svenska och ett annat språk 72 (71) 6,7 25,4 

annat språk än svenska 55 (55) 5,1 22,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 980 91,7 - 

bortfall 89 8,3 - 

Totalt antal elever 1069 (980) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

79,8 % av eleverna har lärt sig svenska som först språk. Bland dem som ej lärt svenska som första 

språk anger merparten att de lärt sig svenska och ett annat språk som första språk. 

 

De som lärt svenska som första språk har genomgående de högsta medelvärdena på lästest, följda av 

dem som lärt svenska och ett annat språk som första språk. Det ska noteras att det handlar om relativt 

små grupper av elever som lärt svenska och ett annat språk som första språk eller ett annat språk än 

svenska som första språk. Detta gör medelvärdena känsliga för extremvärden. 

 
Tabell 6: Vilka språk elever som ej lärt svenska som första språk lärt först  

språk antal elever Procent av samtliga elever i skolår 8 

albanska 26 2,4 

arabiska 19 1,8 

armeniska 1 0,1 

danska 1 0,8 

engelska 13 1,2 

finska 1 0,1 

grekiska 1 0,1 

kinesiska 5 0,5 

kurdiska 4 0,4 

norska 1 0,1 

polska 14 1,3 

portugisiska 1 0,1 

ryska 1 0,1 

serbokroatiska 17 1,6 

somaliska 5 0.5 
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spanska 5 0,5 

thailändska 1 0,1 

tjeckiska 2 0,2 

tyska 4 0,4 

turkiska 2 0,2 

ungerska 1 0,1 

vietnamesiska 2 0,2 

 
Samtliga de 127 elever som i tabell 5 angav att de lärt ett annat språk än svenska eller ett annat språk 

än svenska och svenska som första språk, 11,9 % av samtliga elever, har angett vilket språk de lärt 

som första språk. Som framgår av tabell 6 utgör elever som har lärt albanska och arabiska som första 

språk de två största grupperna bland de elever som lärt ett annat språk än svenska som första språk. 

Drygt 35 % av alla elever som lärt ett annat första språk än svenska har lärt albanska eller arabiska 

som första språk. Två andra språk som också relativt många elever lärt som första språk är 

serbokroatiska och polska. Det bör noteras att dessa siffror skiljer sig från de siffror som tidigare 

publicerats i den rapport som Kristianstads kommun fått (Taube, 2005a). Skälet till att siffrorna inte är 

de samma är att i denna tabell redovisas det språk som eleverna har angett vara det första språk de 

lärde sig. I den tidigare rapporten redovisades de språk som lärarna hade angett som elevernas 

modersmål.  

 

I tabell 7 har elevernas resultat på lästestet tagits med, men presentationen har begränsats till de 

språkgrupper som innehöll minst fem elever. 

 

Tabell 7: Vilka språk elever som ej lärt svenska lärt som första språk först  

språk antal elever Procent av samtliga elever i 

skolår 8 

medelvärde 

arabiska 19 (19) 1,8 20,8 

albanska 26 (26) 2,4 22,2 

engelska 13 (12) 1,2 27,2 

kinesiska 5 (5) 0,5 30,0 

polska 14 (14) 1,3 24,4 

serbokroatiska 17 (17) 1,6 26,1 

somaliska 5 (5) 0.5 21,2 

spanska 5 (5) 0,5 26,4 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Som framgår av tabell 7 så har de kinesiskspråkiga eleverna ett medelvärde på lästestet som är högre 

än medelvärdet för samtliga elever som gjort lästestet. De har också ett medelvärde som är högre än 

medelvärdet för de elever som har lärt sig svenska som första språk (se tabell 5). För samtliga övriga 

språkgrupper gäller att deras medelvärde är lägre än för de elever som lärt svenska som första språk 

(se tabell 5). De elever som lärde engelska, kinesiska, polska, serbokroatiska eller spanska som första 

språk har ett medelvärde som är högre än medelvärdet för samtliga elever som lärt ett annat språk än 

svenska som första språk. 

 

Tabell 8: Vilka språk som eleverna talar bäst nu  

 antal elever procent medelvärde 

svenska 849 (847) 79,4 28,3 

svenska och ett annat språk 123 (123) 11.5 25,3 

annat språk än svenska 8 (8) 0.7 17,5 

antal elever som besvarat enkätfrågan 980 91,7 - 

bortfall 89 8,3 - 

Totalt antal elever 1069 (978) 100 27,8 
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Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Den stora merparten av alla elever anser att de talar svenska bäst. 123 elever anger att de talar svenska 

och ett annat språk bäst och 8 att de talar ett annat språk än svenska bäst. Dessa tal kan jämföras med 

de 127 elever som i tabell 5 angav att de hade lärt sig tala svenska och ett annat språk än svenska eller 

ett annat språk än svenska som första språk. 
 

Antagligen anger en stor del av de elever som angett att de lärt ett annat språk än svenska som första 

språk att de idag talar svenska bäst. 0,7 % av eleverna ansåg att de idag talade ett annat språk än 

svenska bäst, medan 5,1 % av eleverna angav att de hade lärt sig ett annat språk än svenska som första 

språk (se tabell 5 ovan). 

 

De elever som anser sig tala svenska bäst har det högsta medelvärdet på lästestet, följt av dem som 

anser sig tala svenska och ett annat språk bäst. Intressant är att notera att medelvärdena för de som 

anser sig tala svenska bäst och de som talar svenska och ett annat språk bäst är närmare varandra än 

medelvärdet mellan de som talar svenska och ett annat språk bäst och de som talar ett annat språk än 

svenska bästa. 

 

Tabell 9: Läskunnighet på annat språk än svenska  
 antal elever procent medelvärde 

ja, kan läsa på modersmålet 12 (12) 1,1 23,4 

nej, kan inte läsa på modersmålet 248 (248) 23,2 26,2 

antal elever som besvarat enkätfrågan 260 24.3 - 

bortfall 809 75,7 - 

Totalt antal elever 1069 (260) 100 26,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Totalt har 260 elever besvarat frågan vilket överstiger antalet elever (127) som angett att de lärt ett 

annat språk än svenska som första språk eller svenska och ett annat språk som första språk. Troligen 

har flera elever missförstått frågan, vilket gör det mycket svårt att på ett meningsfullt sätt tolka svaren.  

 

 

6.2. Föräldrarnas utbildning 
 

Föräldrarnas utbildning har behandlats i fyra frågor i enkäten. Två av dessa handlade om mödrarnas 

utbildning och två fädernas utbildning. 

- Mödrarnas utbildning (grundskola och gymnasium) (fråga 5)  

- Mödrarnas utbildning (universitet och högskola) (fråga 6)  

- Fädernas utbildning (grundskola och gymnasium) (fråga 7)  

- Fädernas utbildning (grundskola och gymnasium) (fråga 8) 

 

Tabell 10: Mödrarnas utbildning (grundskola och gymnasium)  

 antal elever procent medelvärde 
har ej gått i skolan 13 (13) 1,2 20,9 

har gått 6 år 33 (33) 3,8 23,0 

har gått ut grundskolan 68 (68) 6,4 25,8 

har avslutat tvåårig gymnasieutbildning 112 (112) 10,5 27,8 

har avslutat treårig eller fyraårig teoretisk gymnasieutbildning 632 (630) 59,1 28,8 
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antal elever som besvarat enkätfrågan 858 80.3 - 

bortfall 211 19,7 - 

Totalt antal elever 1069 (856) 100 28,1 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Den absolut största andelen elever har enligt egen utsago mödrar som har avslutat treårig eller fyraårig 

teoretisk gymnasieutbildning. Denna grupp utgör 59,1 % av eleverna. En liten grupp elever har mödrar 

som ej gått i skolan eller endast gått 6 år i skolan. Denna grupp utgör 5 % av eleverna. Bortfallet är 

relativt stort (19,7 %).  

 

Relationen mellan mödrarnas skolgång och elevernas resultat på lästesten är tydlig. Ju längre 

skolutbildning mödrarna har desto högre medelvärde har eleverna på lästesten.  

 

Tabell 11: Mödrarnas utbildning (universitet och högskola)  

 antal elever procent medelvärde 

har avslutat en universitets- eller högskoleutbildning 565 (563) 52,9 28,7 

har inte avslutat en universitets- eller högskoleutbildning 302 (302) 28,3 26,9 

antal elever som besvarat enkätfrågan 857 81,1  

bortfall 202 18,9 - 

Totalt antal elever 1069 (865) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Mer än hälften av mödrarna har enligt sina barn universitets- eller högskoleutbildning (52,9 %). 

Bortfallet motsvarar knappt en femtedel av samtliga elever (18,9 %). 

 

Elever med mödrar som har högskole- eller universitetsutbildning har högre medelvärde på lästestet än 

de med mödrar som inte har sådan utbildning.  

 

Tabell 12: Fädernas utbildning (grundskola och gymnasium)  

 antal elever procent medelvärde 
har ej gått i skolan 21 (20) 2,0 21,1 

har gått 6 år 27 (27) 2,5 24,9 

har gått ut grundskolan 121 (121) 11,3 26,2 

har avslutat tvåårig gymnasieutbildning 119 (118) 11,2 27,3 

har avslutat treårig eller fyraårig teoretisk gymnasieutbildning 548 (548) 51,3 29,2 

antal elever som besvarat enkätfrågan 836 78,2  

bortfall 233 21,8 - 

Totalt antal elever 1069 (836) 100 28,2 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Merparten av fäderna har enligt barnens uppgift avslutat treårig eller fyraårig teoretisk 

gymnasieutbildning (51,3 %). En liten andel av eleverna har fäder som inte gått i skolan alls eller 

enbart 6 år (4,5 %). Drygt en femtedel (21,8 %) av eleverna har inte besvarat frågan om fädernas 

utbildning.  
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Elevernas medelvärde på lästestet tycks vara positivt relaterade till fädernas utbildning. Elever som har 

fäder med längre skolgång har högre medelvärden på lästestet än eleverna med fäder med kortare 

skolgång. 

 

Tabell 13: Fädernas utbildning (universitet eller högskola)  

 antal elever procent medelvärde 

har avslutat en universitets- eller högskoleutbildning 489 (489) 45,7 28,5 

har inte avslutat en universitets- eller 

högskoleutbildning 

336 (334) 31,4  27,3 

antal elever som besvarat enkätfrågan 825 77,2  

bortfall 244 22,8 - 

Totalt antal elever 1069 (825) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Något mindre än hälften (45,7 %) av fäderna har enligt sina barn universitets- eller 

högskoleutbildning. Bortfallet motsvarar en knapp fjärdedel av samtliga elever (22,8 %).  

 
Elever med fäder som har högskole- eller universitetsutbildning har högre medelvärde på lästestet än 

de med fäder som inte har sådan utbildning.  

 

 

6.3. Resurser i hemmet 
 

Uppgifter som berör resurser i hemmet har behandlats i två frågor i enkäten.  

- Morgontidning i hemmet (fråga 10) 

- Hur många böcker som finns i hemmet (fråga 11) 

 

Tabell 14: Morgontidning i hemmet  

 antal elever procent medelvärde 

ja, har morgontidning 843 (842) 78,9 28,1 

nej, har inte morgontidning 138 (137) 12,9 26,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 981 91,8 - 

bortfall 88 8,2 - 

Totalt antal elever 1069 (979) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Nära 4/5 av eleverna anger att de har tillgång till morgontidning i hemmet (78,9 %). Drygt 1/10 av 

eleverna har inte tillgång till morgontidning i hemmet (12,9 %). De elever som har tillgång till 

morgontidning i hemmet har högre medelvärde på lästestet än de som inte har tillgång till 

morgontidning. 

 

Tabell 15: Hur många böcker finns i hemmet  

 antal elever procent medelvärde 

inga 6 (6) 0,6 19,2 

1 – 10 böcker 44 (43) 4,1 22,4 

11 – 50 böcker 155 (155) 14,5 24,6 

51 – 100 böcker 188 (188) 17,6 27,8 

101 – 250 böcker 213 (213) 19,9 28,6 
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251 – 500 böcker 218 (217) 20,4 30,0 

mer än 500 böcker 147 (147) 13,8 29,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 971 90,8 - 

bortfall 98 9,2 - 

Totalt antal elever 1069 (969) 100 27,9 
Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Omkring 2/5 av eleverna anger att de har mellan 100 och 500 böcker hemma (40,3 %). Drygt 1/10 av 

eleverna har mer än 500 böcker hemma (13,8 %) och knappt 2/5 har 100 böcker eller färre hemma 

(36,8 %). Ytterligt få elever anger att de inte har några böcker hemma (0,.6 %). Något fler anger att de 

har 1 – 10 böcker hemma (4,1 %).  

 

Elever från hem med fler böcker i hemmet har genomsnittligt högre poäng på lästestet än de från hem 

med färre böcker. Undantaget är de elever som anger att de har mer än 500 böcker i hemmet. Dessa 

elever har ett något lägre medelvärde än de som har 251 – 500 böcker i hemmet. Skillnaden mellan de 

två grupperna är mycket liten och snarare ett resultat av slumpen än en verklig skillnad. 

 

6.4. Stöd i hemmet 
 

Uppgifter om vilket stöd som hemmet ger eleverna berörs i en enkätfråga. 

- Hur ofta någon hemma frågar eleverna om vad de läser (fråga 13) 

 

Tabell 16: Hur ofta någon hemma frågar eleverna om vad de läser  

 antal elever procent medelvärde 

aldrig eller nästan aldrig 315 (314) 29,5 27,4 

ungefär en till två gånger i månaden 306 (306) 28,6 28,5 

en eller två gånger i veckan 189 (189) 17,7 28,8 

tre till fyra gånger i veckan 82 (81) 7,7 28,2 

nästan varje dag 86 (86) 8,0 24,5 

antal elever som besvarat enkätfrågan 978 91,5  

bortfall 91 8,5 - 

Totalt antal elever 1069 (976) 100 27,8 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Knappt en tredjedel (29,5 %) av eleverna anger att någon hemma aldrig eller nästan aldrig frågar om 

vad de läser. Likaså är det knappt en tredjedel av eleverna (28,6 %) som anger att någon hemma frågar 

vad de läser ungefär en till två gånger i månaden. Dessa två svarsalternativ är de som flest elever har 

angett. Svarsfrekvensen för dessa två svar motsvarar 58,1 % av samtliga elever. 8 % av eleverna har 

angett att någon hemma frågar dem nästan varje dag vad de läser.  

 

Några stora skillnader i medelvärde på lästest mellan elever som angett olika svarsalternativ finns inte, 

med undantag för de vars föräldrar frågar om vad de läser varje dag. Dessa elever har det lägsta 

medelvärdet.  

 

 

6.5. Användning av TV, video och datorer i hemmet 
 

Uppgifter om hur ofta eleverna ser på TV/video och använder datorer berörs i två enkätfrågor. 
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- Hur ofta eleverna ser på TV eller video/DVD när de inte är i skolan (fråga 17) 

- Hur ofta eleverna sitter vid en dator och ägnar sig åt dataspel och/eller andra aktiviteter för 

nöjes skull på sin lediga tid (fråga 18) 

 

Tabell 17: Hur ofta eleverna ser på TV eller video/DVD när de inte är i skolan  

 antal elever procent medelvärde 

ser ej på TV eller video/DVD 22 (22) 2,1 26,0 

upp till en timme 141 (140) 13,2 28,2 

mellan 1 och 2 timmar 371 (371) 34,7 28,4 

mellan 3 och 4 timmar 281 (280) 26,3 28,4 

mellan 4 och 5 timmar 91 (91) 8,5 27,3 

mer än 5 timmar 61 (61) 5,7 23,3 

antal elever som besvarat enkätfrågan 967 90,5  

bortfall 102 9,5 - 

Totalt antal elever 1069 (965) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Merparten av eleverna anger att de ser på TV eller video/DVD mellan 1 och 4 timmar per dag (61 %). 

Mindre än en sjättedel av eleverna (15,3 %) anger att det inte alls ser på TV eller video/DVD eller ser 

på TV eller video/DVD mindre än 1 timme per dag och en något mindre andel (14,2 %) anger att de 

ser på TV eller video/DVD mer än 4 timmar per dag.  

 

De elever med en måttlig TV-konsumtion, mellan 1 och 4 timmar om dagen, har de högsta 

medelvärdena på lästestet. Det lägsta medelvärdet har de som ser på TV mer än 5 timmar om dagen 

följda av dem som inte alls ser på TV eller video/DVD. 

 

Tabell 18: Hur ofta eleverna sitter vid en dator och ägnar sig åt dataspel och/eller andra 

aktiviteter för nöjes skull på sin lediga tid  

 antal elever procent medelvärde 

nästan aldrig 65 (65) 6,1 25,6 

mindre än en timme i månaden 17 (17) 1,6 25,0 

en eller två gånger i månaden 44 (44) 4,1 27,6 

ungefär en gång i veckan 99 (99) 9,3 28,6 

två eller tre gånger i veckan 248 (248) 23,2 28,5 

nästan varje dag 507 (505) 47,4 27,8 

antal elever som besvarat enkätfrågan 980 91,7 - 

bortfall 89  8,3 - 

Totalt antal elever 1069 (978) 100 27,8 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Nästan hälften av eleverna (47,4 %) uppger att de sitter vid en dator och ägnar sig åt dataspel och/eller 

andra aktiviteter för nöjes skull nästan varje dag på sin lediga tid. 6,1 % av eleverna anger att de nästan 

aldrig använder sig av en dator på sin lediga tid.  

 

Ökad datoranvändning motsvaras inte av högre medelvärde på lästestet. Det högsta medelvärdet har de 

elever som anger att de sitter vid en dator och ägnar sig åt dataspel och/eller andra aktiviteter en 

gång i veckan. De som använder en dator åtminstone en eller två gånger i veckan på sin lediga tid har 

högre medelvärde på lästestet än de som nästan aldrig använder en dator.  
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7. Elevernas läsning 
 

 

7.1. Självvärdering 
 

Uppgifter om hur eleverna ser på sina egna studieresultat och sin läsförmåga berörs i två enkätfrågor. 

- Elevernas förväntningar på fortsatt skolgång/utbildning (fråga 9) 

- Hur eleverna tycker att de läser svenska nu (fråga 14) 

 

Tabell 19: Elevernas förväntningar på fortsatt skolgång/utbildning  

 antal elever procent medelvärde 

slutar efter skolår 8 0 0 - 

slutar efter skolår 9 13 (13) 1,2 19,3 

efter gymnasiet 341 (341) 31,9 26,2 

efter universitets- eller högskoleutbildning 616 (615) 57,6 29,0 

antal elever som besvarat enkätfrågan 970 90,7 - 

bortfall 99 9.3 - 

Totalt antal elever 1069 (969) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Inga elever tror att de kommer att sluta skolan efter skolår 8 och mycket få tror att de kommer att sluta 

efter skolår 9 (1,2 %). Mindre än en tredjedel av eleverna tror att du kommer att sluta skolan efter 

gymnasiet (31,9 %). 57,6 % av eleverna räknar med att avsluta en universitets- eller 

högskoleutbildning. Elevernas förväntningar om fortsatt skolgång motsvaras av högre poäng på 

lästestet.  

 

Tabell 20: Hur eleverna tycker att de läser svenska nu  

 antal elever procent medelvärde 

mycket dåligt 5 (5) 0,5 13,4 

dåligt 17 (17) 1,6 21,8 

medel 86 (86) 8,0 22,8 

bra  360 (359) 33,7 26,8 

mycket bra 514 (513) 48,1 29,7 

antal elever som besvarat enkätfrågan 982 91,9 - 

bortfall 87 8,1 - 

Totalt antal elever 1069 (980) 100 27,8 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Knappt hälften av eleverna (48,1 %) anser att de kan läsa mycket bra på svenska. 2,1 % av eleverna 

anser att de läser mycket dåligt eller dåligt.  

 

I stort verkar eleverna riktigt kunna bedöma sina läsfärdigheter. En högre skattad läsförmåga svarar i 

tabellen mot ett högre medelvärde på lästestet.  

 

 

7.2. Vad eleverna läser 
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Uppgifter om vad eleverna läser berörs i en enkätfråga med sex olika delfrågor. 

- Hur ofta eleverna för nöjes skull läser skönlitteratur på sin lediga tid (fråga 12a) 

- Hur ofta eleverna för nöjes skull läser facklitteratur på sin lediga tid (fråga 12b) 

- Hur ofta eleverna för nöjes skull läser dagstidningar på sin lediga tid (fråga 12c) 

- Hur ofta eleverna för nöjes skull läser tidskrifter/veckotidningar på sin lediga tid (fråga 12d) 

- Hur ofta eleverna för nöjes skull läser serietidningar på sin lediga tid (fråga 12e) 

- Hur ofta eleverna för nöjes skull läser e-post och webb-sidor på sin lediga tid (fråga 12f) 

 

Tabell 21: Hur ofta eleverna läser skönlitteratur på sin lediga tid  

 antal elever procent medelvärde 

nästan aldrig 206 (206) 19,3 25,1 

mindre än en gång i månaden 133 (131) 12,4 27,2 

en eller två gånger i månaden 153 (153) 14,3 27,1 

ungefär en gång i veckan 141 (141) 13,2 28,7 

två eller tre gånger i veckan 151 (151) 14,1 29,5 

nästan varje dag 173 (173) 16,2 30,7 

antal elever som besvarat enkätfrågan 957 89,5  

bortfall 112 10,5 - 

Totalt antal elever 1069 (955) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Nästan hälften av eleverna läser skönlitteratur på sin lediga tid mer sällan en gång i veckan (46,0 %). 

Omkring 1/5 av eleverna uppger att de nästan aldrig läser skönlitteratur (19,3 %). 16,2 % anger att de 

läser skönlitteratur på sin lediga tid nästan varje dag. 

 

De elever som läser skönlitteratur tycks i stort ha högre poäng på lästesten än de som läser 

skönlitteratur mer sällan eller aldrig. 

 

Tabell 22: Hur ofta eleverna läser facklitteratur på sin lediga tid  

 antal elever procent medelvärde 

nästan aldrig 479 (478) 44,8 27,2 

mindre än en gång i månaden 159 (159) 14,9 27,8 

en eller två gånger i månaden 114 (114) 10,7 30,4 

ungefär en gång i veckan 103 (103) 9,6 28,9 

två eller tre gånger i veckan 38 (37) 3,6 30,3 

nästan varje dag 16 (16) 1,5 27,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 909 85,0  

bortfall 160 15,0 - 

Totalt antal elever 1069 (907) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Knappt hälften av eleverna anger att de aldrig läser facklitteratur på sin fritid (44,8 %). De flesta av 

dem som läser facklitteratur gör det relativt sällan, mindre än en gång i månaden (14,9 %) eller en eller 

två gånger i månaden (10,7 %). Relativt få läser facklitteratur nästan varje dag (1,5 %).  

 

De som läser facklitteratur har något högre medelvärde på lästesten än de som inte alls läser 

facklitteratur. Någon entydig relation mellan mer frekvent läsning av facklitteratur och testresultat kan 
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inte urskiljas. Det ska i detta sammanhang hållas i minnet att eftersom de grupper som ofta läser 

facklitteratur är relativt små blir också medelvärdena mer känsliga för enskilda elevers testresultat. 

 

Tabell 23: Hur ofta eleverna läser dagstidningar på sin lediga tid  

 antal elever procent medelvärde 

nästan aldrig 128 (128) 12,0 25,0 

mindre än en gång i månaden 87 (87) 8,1 27,3 

en eller två gånger i månaden 106 (106) 9,9 28,0 

ungefär en gång i veckan 168 (168) 15,7 28,4 

två eller tre gånger i veckan 189 (188) 17,7 29,0 

nästan varje dag 261 (260) 24,4 28,8 

antal elever som besvarat enkätfrågan 939 87,8  

bortfall 130 12.2 - 

Totalt antal elever 1069 (937) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Mer än hälften av eleverna läser en dagstidning på sin lediga tid åtminstone en gång i veckan (57,8 %). 

Ungefär en fjärdedel (24,4 %) av eleverna läser till och med dagstidningar nästan varje dag. Drygt en 

tiondel (12,0 %) läser nästan aldrig dagstidningar på sin lediga tid.  

 

Det finns en klar variation mellan hur ofta eleverna anger att de läser dagstidningar och deras resultat 

på lästesten. Ju oftare eleverna läser dagstidningar desto bättre blir i princip deras resultat på lästestet. 

Ökat dagstidningsläsande motsvaras av högre poäng på lästestet, men en ökad frekvens i 

dagstidningsläsande följs inte av ett högre medelvärde på lästestet i varje steg. De som läser en 

dagstidning varje dag har något lägre medelvärde än de som läser en dagstidning två eller tre gånger i 

veckan. Skillnaden är dock liten och kan knappast ses som ett tecken på att mycket frekvent 

läsning av dagstidningar skulle var förknippat med sämre läsförmåga än en något mindre 

frekvent dagstidningsläsning.  

 
Tabell 24: Hur ofta eleverna läser tidskrifter/veckotidningar på sin lediga tid  

 antal elever procent medelvärde 

nästan aldrig 152 (152) 14,2 25.0 

mindre än en gång i månaden 95 (95) 8,9 26,4 

en eller två gånger i månaden 157 (157) 14,7 29,5 

ungefär en gång i veckan 237 (236) 22,3 29,1 

två eller tre gånger i veckan 169 (169) 15,8 29,3 

nästan varje dag 116 (115) 10,9 27,5 

antal elever som besvarat enkätfrågan 926 86,6  

bortfall 143 13,4 - 

Totalt antal elever 1069 (924) 100 28,1 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Nästan hälften av eleverna (49 %) anger att de läser tidskrifter/veckotidningar ungefär en gång i 

veckan eller oftare. En dryg tiondel (10,9 %) av eleverna läser tidskrifter/veckotidningar varje dag. 

Omkring en sjättedel (14,2 %) av eleverna anger att de aldrig läser tidskrifter/veckotidningar.  

 

Det högsta medelvärdet på lästestet har de elever som anger att de läser tidskrifter/veckotidningar en 

eller två gånger i månaden. Mer frekvent läsning av tidskrifter/veckotidningar motsvaras av högre 
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medelvärden på lästestet upp till en viss nivå av läsning av tidskrifter/veckotidningar och därefter 

tycks testmedelvärdet sjunka. 

 

Tabell 25: Hur ofta eleverna läser serietidningar på sin lediga tid  

 antal elever procent medelvärde 

nästan aldrig 268 (267) 25,1 27,0 

mindre än en gång i månaden 129 (129) 12,1 27,6 

en eller två gånger i månaden 159 (159) 14,9 29,3 

ungefär en gång i veckan 136 (135) 12,7 29,4 

två eller tre gånger i veckan 134 (134) 12,5 28,2 

nästan varje dag 125 (125) 11,7 28,2 

antal elever som besvarat enkätfrågan 951 89,0 - 

bortfall 118 11,0 - 

Totalt antal elever 1069 (949) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Omkring en fjärdedel av eleverna (25,1 %) anger att de nästan aldrig läser serietidningar på sin lediga 

tid. De som nästan aldrig läser serietidningar på sin lediga tid utgör den största gruppen. Antalet elever 

som anger att de läser serietidningar i någon utsträckning är relativt jämnt fördelade på de fem 

svarsalternativen, med den största andelen angivande att de läser serietidningar en eller två gånger i 

månaden (14,9 %). 

 

De som nästan aldrig läser serietidningar har det lägsta medelvärdet på lästestet. Några stora skillnader 

finns inte mellan de elever som har angett olika svarsalternativ och någon klar relation mellan 

omfattning på elevernas serietidningsläsande och deras resultat på lästestet går heller inte att urskilja 

ur resultaten.  

 

Tabell 26: Hur ofta eleverna läser e-post och webb-sidor på sin lediga tid  

 antal elever procent medelvärde 

nästan aldrig 149 (148) 13,9 25,9 

mindre än en gång i månaden 49 (49) 4,6 26,7 

en eller två gånger i månaden 68 (68) 6,4 28,5 

ungefär en gång i veckan 111 (111) 10,4 28,5 

två eller tre gånger i veckan 179 (179) 16,7 29,4 

nästan varje dag 392 (391) 36,7 28,1 

antal elever som besvarat enkätfrågan 948 88,7 - 

bortfall 121 11,3 - 

Totalt antal elever 1069 (946) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

En dryg tredjedel av eleverna (36,7 %) anger att de nästan varje dag på sin lediga tid läser e-post och 

webb-sidor. Drygt en tiondel av eleverna (13,9 %) anger att de nästan aldrig på sin lediga tid läser e-

post och webb-sidor.  

 

Medelvärdet ökar med omfattning av läsningen av e-post och webb-sidor, men sjunker igen för de som 

laser e-post och webb-sidor mest frekvent jämfört med dem som läser e-post och webb-sidor två eller 

tre gånger i veckan. 
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7.3. Varför eleverna läser 
 

Uppgifter om varför eleverna läser berörs i en enkätfråga med nio olika delfrågor. 

- Påståenden om elevernas läsning – ”Jag läser bara om jag måste” (fråga 15a) 

- Påståenden om elevernas läsning – ”Läsning är en av mina favorit hobbies” (fråga 15b) 

- Påståenden om elevernas läsning – ”Jag tycker om att prata om böcker med andra människor” 

(fråga 15c) 

- Påståenden om elevernas läsning – ”Jag tycker att det är svårt att läsa klart böcker” (fråga 15d) 

- Påståenden om elevernas läsning – ”Jag känner mig lycklig om jag får en bok i present” (fråga 

15e) 

- Påståenden om elevernas läsning – ”För mig är läsning slöseri med tid” (f råga 15f)  

Påståenden om elevernas läsning – ”Jag tycker om att gå till en bokhandel eller ett bibliotek” 

(fråga 15g) 

- Påståenden om elevernas läsning – ”Jag läser bara för att få den information som jag behöver” 

(fråga 15h) 

- Påståenden om elevernas läsning – ”Jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i mer än 

några minuter” (fråga 15j) 

 

Tabell 27: Påståenden om eleverna läsning – ”Jag läser bara om jag måste”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 340 (340) 31,8 30,0 

håller inte med 351 (349) 32,8 28,5 

håller med 219 (219) 20,5 24,7 

håller med i hög grad 66 (66) 6,2 24,1 

antal elever som besvarat enkätfrågan 976 91,3 - 

bortfall 93 8,7 - 

Totalt antal elever 1069 (974) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

En knapp tredjedel (31,8 %) av eleverna håller inte alls med om påståendet ”Jag läser bara om jag 

måste” och en annan knapp tredjedel (32,8 %) håller inte med. Ungefär en femtedel (20,5 %) håller 

med och 6,2 % håller med i hög grad.  

 

De elever som angav att de inte håller med om påståendet har högre medelvärden på lästestet än de 

som angav att de håller med. Bland dem som inte håller med har de som inte alls håller med högre 

medelvärde på lästestet än de som angett att de inte håller med. Bland dem som håller med har den 

lilla grupp som håller med i hög grad lägre medelvärde på lästestet än de som angett att de håller med. 

Det kan inte uteslutas att några elever misstänkt att det finns svar som vuxna och lärare förväntar sig 

på denna fråga och antingen försökt ge ett svar som de hoppas tillfredställer de vuxna eller ett svar 

som provocerar. Detta gäller för denna fråga liksom övriga delfrågor som ingick i fråga 15 i 

elevenkäten.  
 

Tabell 28: Påståenden om elevernas läsning – ”Läsning är en av mina favorithobbies”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 301 (300) 28,2 26,5 

håller inte med 354 (354) 33.1 27,7 

håller med 242 (241) 22,6 29,6 

håller med i hög grad 79 (79) 7,4 29,5 

antal elever som besvarat enkätfrågan 976 91,3 - 

bortfall 93 8,7 - 

Totalt antal elever 1069 (974) 100 27,9 
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Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Drygt en fjärdedel av eleverna (28,2 %) håller inte alls med om påståendet ”läsning är en av mina 

favorithobbies”. En tredjedel (33,1 %) har angett att de inte håller med om påståendet. Totalt håller 

61,3 % av eleverna inte alls med eller inte med om påståendet. Omkring en femtedel (22,6 %) håller 

med om påståendet och knappt en tiondel (7,4 %) håller med i hög grad. Totalt har 16,1 % av eleverna 

angett att de håller med eller håller med i hög grad med om påståendet.  

 

Det finns en relation mellan i hur hög grad eleverna håller med om påståendet och deras medelvärde 

på lästestet. De elever som har läsning som en favorithobby tycks ha högre medelvärde på lästestet än 

de som i mindre grad eller inte alls har läsning som en favorit hobby. 
 

Tabell 29: Påståenden om elevernas läsning – ”Jag tycker om att prata om böcker med andra 

människor”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 289 (288) 27,0 26,2 

håller inte med 373 (372) 34,9 28,0 

håller med 257 (257) 24,0 29,5 

håller med i hög grad 47 (47) 4,4 29,2 

antal elever som besvarat enkätfrågan 966 90.4 - 

bortfall 103 9,6 - 

Totalt antal elever 1069 (964) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Nästan två tredjedelar av eleverna (61,9 %) anger att de inte alls håller med eller inte håller med om 

påståendet ”Jag tycker om att prata om böcker med andra människor”. Knappt en tredjedel (28,8 %) 

håller med eller håller med i hög grad om påståendet.  

 

De som håller med om påståendet har högre medelvärden på lästestet än de som inte håller med. De 

som inte alls håller med om påståendet har det lägsta medelvärdet. Däremot är det inte så att de som 

håller med i hög grad har högre medelvärde än de som håller med. Gruppen elever som håller med i 

hög grad är dock en liten grupp och därmed känsligare för enskilda elevers resultat än de andra 

grupperna i tabellen. 

 

Tabell 30: Påståenden om elevernas läsning – ”Jag tycker att det är svårt att läsa klart böcker”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 442 (441) 41,3 29,5 

håller inte med 359 (359) 33,6 27,5 

håller med 131 (130) 12,3 24,8 

håller med i hög grad 36 (36) 3,4 22,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 968 90,6 - 

bortfall 101 9,4 - 

Totalt antal elever 1069 (966) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
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Tre fjärdedelar av eleverna (74,9 %) håller inte alls med eller håller inte med om att det skulle vara 

svårt att läsa klart böcker. Mindre än en sjättedel (15,7 %) håller med eller håller med i hög grad.  

 

Högst medelvärde på lästestet har de elever som inte alls håller med om påståendet. Medelvärdet 

sjunker sedan för de elever som i ökad utsträckning håller med om påståendet.  

 

Tabell 31: Påståenden om elevernas läsning – ”Jag känner mig lycklig om jag får en bok i 

present”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 238 (238) 22,3 24,5 

håller inte med 311 (310) 29,1 27,8 

håller med 341 (340) 31,9 29,6 

håller med i hög grad 72 (72) 6,7 28,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 962 90,0 - 

bortfall 107  10,0 - 

Totalt antal elever 1069 (960) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Merparten av eleverna ligger samlade på de två mittenalternativen (61 %). De som inte håller med 

eller inte alls håller med om påståendet ”Jag känner mig lycklig om jag får en bok i present” utgör en 

större grupp (51,4 %) än de som håller med eller håller med i hög grad (38,6 %).  

 

De som håller med eller håller med i hög grad om påståendet har genomsnittligt högre värden på 

lästestet än de som inte håller med eller inte håller med alls. Däremot är det inte så att de som håller 

med i hög grad har högre medelvärde än de som håller med. Gruppen elever som håller med i hög grad 

är dock en liten grupp och därmed känsligare för enskilda elevers resultat än de andra grupperna i 

tabellen.  

 

Tabell 32: Påståenden om elevernas läsning – ”För mig är läsning slöseri med tid”  

 antal elever procent  medelvärde 

håller inte alls med 379 (379) 35,5 29,7 

håller inte med 397 (396) 37,1 27,5 

håller med 131 (130) 12,3 25,8 

håller med i hög grad 55 (55) 5,1 23,9 

antal elever som besvarat enkätfrågan 962 90,0 - 

bortfall 107  10,0 - 

Totalt antal elever 1069 (960) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Nästan tre fjärdedelar av eleverna (72,6 %) anger att de inte eller inte alls håller med om påståendet 

”För mig är läsning slöseri med tid”. Omkring en sjättedel av eleverna (17,4 %) anger att de håller 

med eller håller med i hög grad om påståendet.  

 

De elever som inte alls håller med om påståendet har det högsta medelvärdet på lästest och 

medelvärdet sjunker med att eleverna i ökad grad håller med om påståendet. Gruppen elever som i hög 

grad håller med är dock en liten. 

 



 27 

Tabell 33: Påståenden om elevernas läsning – ”Jag tycker om att gå till en bokhandel eller ett 

bibliotek”  

 antal elever procent  medelvärde 

håller inte alls med 234 (233) 21,9 25,7 

håller inte med 308 (307) 28,8 28,0 

håller med 336 (336) 31,4 28,9 

håller med i hög grad 85 (85) 8,0 29,5 

antal elever som besvarat enkätfrågan 963 90,1 - 

bortfall 106 9,9 - 

Totalt antal elever 1069 (961) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Omkring hälften av eleverna (50,7 %) anger att de inte eller inte alls håller med om påståendet ”Jag 

tycker om att gå till en bokhandel eller ett bibliotek”. Mindre än två femtedelar (39,4 %) håller med 

eller håller med i hög grad om påståendet.  

 

I desto högre grad som eleverna håller med om påståendet desto högre medelvärde har man på 

lästestet. 

 

Tabell 34: Påståenden om elevernas läsning – ”Jag läser bara för att få den information som jag 

behöver”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 270 (270) 25,3 30,0 

håller inte med 383 (382) 35,8 29,0 

håller med 241 (240) 22,5 25,2 

håller med i hög grad 72 (72) 6,7 22,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 966 90,4 - 

bortfall 103 9,6 - 

Totalt antal elever 1069 (964) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
En majoritet (61,1 %) håller inte med eller håller inte alls med om påståendet ”Jag läser bara för att få 

den information som jag behöver”. Knappt en tredjedel av eleverna (29,2 %) anger att de håller med 

eller håller med i hög grad om påståendet.  

 

De elever som håller med om påståendet i hög grad har det lägsta medelvärdet. I takt med att eleverna 

har angett att de inte håller med om påståendet ökar också medelvärdet på lästestet. 

 

Tabell 35: Påståenden om elevernas läsning – ”Jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i 

mer än några minuter”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 517 (516) 48,4 29,7 

håller inte med 286 (285) 26,8 26,8 

håller med 124 (124) 11,6 23,8 

håller med i hög grad 45 (45) 4,2 24,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 972 90,9 - 

bortfall 97 9,1 - 

Totalt antal elever 1069 (970) 100 27,9 
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Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Tre fjärdedelar av eleverna (75,2 %) anger att de inte håller med eller inte alls håller med om 

påståendet ”Jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några minuter”. Knappt en 

sjättedel (15,8 %) håller med eller håller med i hög grad om påståendet.  

 

De som inte alls håller med eller inte håller med har högre medelvärden på lästestet än de som håller 

med eller håller med i hög grad om påståendet.  

 

 

8. Skolan 
 

 

8.1. Elevernas upplevelse av skolan 
 

Hur eleverna upplever skolan har berörts i en enkätfråga med åtta delfrågor. 

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag mig utanför” (fråga 16a)  

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola får jag lätt vänner”(fråga 16b) 

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag att jag hör hemma” (fråga 16c) 

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag mig dum och missanpassad” (fråga 

16d) 

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola verkar de andra eleverna gilla mig” (fråga 16e) 

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag mig ensam”(fråga 16f) 

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola vill jag inte gå” (fråga 16g) 

- Påståenden om elevernas skola – ”I min skola är jag ofta uttråkad”(fråga 16h) 

 

Tabell 36: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag mig utanför”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 703 (702) 65,8 27,9 

håller inte med 229 (228) 23,6 28,1 

håller med 28 (28) 2,9 27,3 

håller med i hög grad 12 (1,1) 1,1 25,2 

antal elever som besvarat enkätfrågan 972 90,9 - 

bortfall 97  9,1 - 

Totalt antal elever 1069 (970) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Nio tiondelar av eleverna (89,4 %) håller inte med eller inte alls med om påståendet ”I min skola 

känner jag mig utanför”. Två tredjedelar av eleverna (65,8 %) håller inte alls med om påståendet. 

Omkring 4 % anger att de håller med eller håller med i hög grad om påståendet.  

 

De elever som känner sig utanför har lägre medelvärde på lästestet än de som inte känner sig utanför, 

särskilt de som angett att de inte alls håller med om påståendet.  Grupperna som håller med eller håller 

med i hög grad om påståendet är små och påverkas följaktligen mer av enskilda elevers värden än de 

större grupperna av elever som inte håller med eller inte håller med alls. 
 

Det kan inte uteslutas att några elever misstänkt att det finns svar som vuxna och lärare förväntar sig 

på denna fråga och antingen försökt ge ett svar som de hoppas tillfredställer de vuxna eller ett svar 
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som provocerar. Detta gäller för denna fråga liksom övriga delfrågor som ingick i fråga 16 i 

elevenkäten.  
 

Tabell 37: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola får jag lätt vänner”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 29 (29) 2,7 24,3 

håller inte med 112 (112) 10,5 27,4 

håller med 548 (546) 51,3 28,9 

håller med i hög grad 279 (279) 26,1 26,5 

antal elever som besvarat enkätfrågan 968 90,6 - 

bortfall 101 9,4 - 

Totalt antal elever 1069 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Mer än hälften av eleverna (51,3 %) håller med om påståendet ”I min skola får jag lätt vänner” och tre 

fjärdedelar (77,4 %) av eleverna håller med eller håller med i hög grad. Drygt en tiondel av eleverna 

(13,2 %) av eleverna håller inte alls med eller håller inte med om påståendet.  

 

De elever som angett att håller med om påståendet har det högsta medelvärdet följda av de som inte 

håller med. Något helt entydigt mönster tycks inte finnas mellan graden av elevernas accepterande 

eller avståndstagande från påståendet och deras resultat på lästestet. 

 

Tabell 38: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag att jag hör hemma”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 60 (60) 5,6 24,7 

håller inte med 129 (128) 12,1 27,7 

håller med 531 (530) 49,7 28,8 

håller med i hög grad 242 (242) 22,6 27,0 

antal elever som besvarat enkätfrågan 962 90,0 - 

bortfall 107 10,0 - 

Totalt antal elever 1069 (960) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Hälften av eleverna (49,7 %) håller med om påståendet ”I min skola känner jag att jag hör hemma”. 

En knapp fjärdedel av eleverna (22,6 %) håller t.o.m. med om påståendet i hög grad. Andelen elever 

som inte håller med eller inte alls håller med motsvarar ungefär en sjättedel av eleverna (17,7 %). 

  

De som håller med om påståendet har det högsta medelvärdet på lästestet och de som inte håller om 

påståendet det näst högsta medelvärdet. Skillnaderna i medelvärde på lästestet mellan de grupper av 

elever som valt olika alternativ är inte stora, med undantag för de som inte alls håller med om 

påståendet som har lägst medelvärde. 

 

Tabell 39: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag mig dum och 

missanpassad”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 615 (615) 57,5 28,5 

håller inte med 293 (291) 27,4 27,6 

håller med 39 (39) 3,6 25,7 

håller med i hög grad 16 (16) 1,7 22,4 
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antal elever som besvarat enkätfrågan 963 90,1 - 

bortfall 106 9.9 - 

Totalt antal elever 1069 (961) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Betydligt mer än hälften av eleverna (57,5 %) håller inte alls med om påståendet ”I min skola känner 

jag mig dum och missanpassad”. Ungefär en fjärdedel av eleverna (27,4 %) anger att de inte håller 

med om påståendet. Omkring en tjugondel (5,3 %) av eleverna anger att håller med eller håller med i 

hög grad om påståendet.  

 

De elever som angett att de inte alls håller med eller inte håller med har högre medelvärden än de som 

håller med eller håller med i hög grad. Grupperna som håller med och håller med i hög grad är mycket 

små och medelvärdena blir därmed mycket känsliga för enskilda elevers resultat. 
 

Tabell 40: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola verkar de andra eleverna gilla mig”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 30 (30) 2,8 23,4 

håller inte med 90 (89) 8,4 27,0 

håller med 665 (664) 62,2 28,3 

håller med i hög grad 173 (173) 16,2 27,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 958 89,6 - 

bortfall 111 10,4 - 

Totalt antal elever 1069 (956) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 
Betydligt mer än hälften av eleverna (62,2 %) anger att de håller med om påståendet ”I min skola 

verkar de andra eleverna gilla mig” och mer än tre fjärdedelar (78,4 %) anger att de håller med eller 

håller med om påståendet i hög grad. En dryg tiondel av eleverna (11,2 %) anger att de inte alls håller 

med eller inte håller med om påståendet.  

 

De elever som håller med eller håller med i hög grad om påståendet har högre medelvärde på lästestet 

än de som inte håller med alls eller inte håller med.  

 

Tabell 41: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola känner jag mig ensam”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 638 (637) 59,7 27,9 

håller inte med 271 (270) 25,4 28,6 

håller med 35 (35) 3,6 25,5 

håller med i hög grad 20 (20) 2,1 23,0 

antal elever som besvarat enkätfrågan 964 90,2 - 

bortfall 105 9,8 - 

Totalt antal elever 1069 (962) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
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Betydligt fler än hälften av eleverna (59,7 %) anger att de inte alls håller med om påståendet ”I min 

skola känner jag mig ensam”. En fjärdedel av eleverna (25,4 %) anger att de inte håller med om 

påståendet. Totalt anger 5,7 % av eleverna att de håller med eller håller med i hög grad om påståendet. 

 

De elever som anger att de inte alls håller med eller inte håller med om påståendet har högre 

medelvärde på lästestet än de som håller med eller håller med i hög grad. De grupper som håller med 

om påståendet är dock mycket små vilket gör medelvärdena känsligare för enskilda elevers resultat. 
 

Tabell 42: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola vill jag inte gå” 

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 491 (491) 45,9 28,1 

håller inte med 325 (323) 30,4 28,2 

håller med 92 (92) 8,6 27,9 

håller med i hög grad 47 (47) 4,4 25,6 

antal elever som besvarat enkätfrågan 955 89,3 - 

bortfall 114 10,7 - 

Totalt antal elever 1069 (953) 100 28,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

45,9 % av eleverna anger att de inte alls håller med om påståendet ”I min skola vill jag inte gå”. 30,4 

% anger att de inte håller med om påståendet. Totalt anger 13 % av eleverna att de håller med eller 

håller med i hög grad om påståendet.  

 

De som anger att de inte alls håller med eller inte håller med om påståendet har högre medelvärden på 

lästestet än de som håller med eller håller med i hög grad. Skillnaderna i medelvärde mellan de elever 

som angett olika svarsalternativ är inte stora. De som har tydligt lägre medelvärde än de övriga 

grupperna är de som de som håller med i hög grad. 

 

Tabell 43: Påståenden om elevernas skola – ”I min skola är jag ofta uttråkad”  

 antal elever procent medelvärde 

håller inte alls med 208 (208) 21,4 25,9 

håller inte med 387 (387) 26,2 28,0 

håller med 256 (254) 26,4 29,1 

håller med i hög grad 119 (119) 11,1 28,3 

antal elever som besvarat enkätfrågan 970 90,7 - 

bortfall 99  9,3 - 

Totalt antal elever 1069 (968) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Nästan hälften av eleverna anger att de inte alls håller med eller inte håller med om påståendet “I min 

skola är jag ofta uttråkad”(47,6 %). En mindre andel (37,5 %) håller med eller håller med i hög grad. 
 

Skillnaderna är inte stora med avseende på medelvärde på lästestet mellan de elever som valt olika 

svarsalternativ. Det går inte heller att utläsa några klara eller entydiga mönster. Vad som dock är 

anmärkningsvärt är att de elever som inte alls håller med om påståendet är de som har det lägsta 

medelvärdet på lästestet. 
 

 

8.2. Specialundervisning 
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Om eleverna har fått specialundervisning och hur denna specialundervisning har organiserats har 

berörts i sex frågor, två av dessa har innehållit tre delfrågor var. 

- Om eleverna under sin skoltid har fått extra stöd och hjälp (specialundervisning) i svenska 

(fråga 19) 

- Under vilka skolår som eleverna har fått specialundervisning (fråga 20) 

- Hur har elevernas specialundervisning gått till skolår 1 - 3 (fråga 21) 

- Hur har elevernas specialundervisning gått till skolår 4 - 6 (fråga 21) 

- Hur har elevernas specialundervisning gått till skolår 7 – 8 (fråga 21) 

- Vem har gett specialundervisning under skolår 1 – 3 (fråga 22) 

- Vem har gett specialundervisning under skolår 4 – 6 (fråga 22) 

- Vem har gett specialundervisning under skolår 7 – 8 (fråga 22) 

- Har eleverna som fått specialundervisning arbetat med samma material som övriga elever i 

klassen (fråga 23) 

- Hur eleverna som fått specialundervisning har upplevt/upplever specialundervisningen i 

svenska (fråga 24) 

 

Tabell 44: Om eleverna under sin skoltid har fått extra stöd och hjälp  

 antal elever procent medelvärde 

ja 189 (189) 17,7 22,2 

nej 781 (779) 73,1 73,1 

antal elever som besvarat enkätfrågan 970 90,7 - 

bortfall 99 9.3 - 

Totalt antal elever 1069 (968) 100 27,9 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Sammanlagt anger knappt en femtedel av eleverna (17,7 %) att de under sin skoltid har fått extra stöd 

och hjälp (specialundervisning) i svenska.  

 

De elever som har fått specialundervisning har lägre medelvärde på lästestet än de som ej fått 

specialundervisning.  
 

Tabellerna nedan (tabell 45 – 53) är enbart baserade på de elever som angett att de har fått 

specialundervisning (se tabell 44 ovan).  

 

Tabell 45: Under vilka skolår som eleverna har fått specialundervisning  

 antal elever procent av alla 

elever 

procent av de elever 

som fått 

specialundervisning 

medelvärde 

skolår 1 – 3 90 (90) 8,4  47,6 22,9 

skolår 4 - 6 92 (92) 8,6 48,9 21.6 

skolår 7 - 8 77 (77) 7,2 40,7 20.2 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 

Andelen av samtliga elever i skolår 8 som fått specialundervisning ökar från 8,4 % till 8,6 % mellan de 

första skolåren och de mellersta skolåren, för att sedan falla till 7,2 %. Om man ser på andelen av de 

elever som fått specialundervisning framkommer ett liknande mönster. Av dessa elever har 47,6 % fått 

specialundervisning under de första skolåren. Andelen ökar för de mellersta skolåren för att sedan gå 

något tillbaka för skolår 7 – 8. 
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De elever som anger att de fått specialundervisning under de första skolåren har ett högre medelvärde 

på lästestet än de som fått specialundervisning senare. Det lägsta medelvärdet har de som angett att de 

fått specialundervisning under skolår 7 – 8. 

 

Tabell 46: Hur har elevernas specialundervisning gått till skolår 1 – 3  

 antal elever procent av alla elever medelvärde 

enskilt 44 (44) 4,1 22,4 

i grupp 51 (51) 4,8 23,4 

i helklass  13 (13) 1,2 22,2 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
  

Totalt 90 elever angav i tabell 45 att de hade fått specialundervisning under skolåren 1 – 3. I tabellen 

ovan motsvarar summan av antalet elever som angett att de fått specialundervisning enskilt, i grupp 

och i helklass 108 elever. Några elever har alltså angett mer än ett alternativ, vilket i enkäten inte 

heller uttryckligen förbjudits. Resultaten ovan ska alltså inte utläsas som att 44 elever enbart fått 

specialundervisning enskilt, utan att 44 elever anser att enskild undervisning utgjorde en väsentlig del 

av deras specialundervisning (detta gäller också för tabellerna 47 och 48). Som framgår av tabellen 

tycks specialundervisning i grupp vara den form för specialundervisning som de flesta elever upplevt 

under skolåren 1 – 3. 
 

Några betydande skillnader i medelvärden på lästestet mellan elever som angett olika former för sin 

specialundervisning kan inte utläsas.  
 

Tabell 47: Hur har eleverna specialundervisning gått till skolår 4 – 6  

 antal elever procent av alla elever medelvärde 

enskilt 40 (40) 3,7 21,8 

i grupp 58 (58) 5,4 20,7 

i helklass  6 (6) 0,6 16.7 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Av tabell 45 framgick det att 92 elever angett att de hade fått specialundervisning under skolåren 4 – 6. 

I tabellen ovan motsvarar summan av antalet elever som angett att de fått specialundervisning enskilt, i 

grupp och i helklass 104 elever. Enligt tabellen tycks specialundervisning i grupp vara den form för 

specialundervisning som de flesta elever upplevt under skolår 4 – 6.  
 

Skillnader i medelvärden på lästestet mellan elever som angett att de fått enskild specialundervisning 

och specialundervisning i grupp är inte stor, däremot har de elever som fått specialundervisning i 

helklass betydligt lägre medelvärde. Gruppen som fått specialundervisning i helklass är dock en 

mycket liten grupp och därmed känslig för enskilda extremvärden. 
 

Tabell 48: Hur har eleverna specialundervisning gått till skolår 7 – 8  

 antal elever procent av alla elever medelvärde 

enskilt 32 (32) 3,0 19,2 

i grupp 58 (58) 5,4 20,4 

i helklass  11 (11) 1,0 18,0 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 



 34 

Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Av tabell 45 framgick det att 77 elever angett att de hade fått specialundervisning under skolåren 7 – 8. 

I tabellen ovan motsvarar summan av antalet elever som angett att de fått specialundervisning enskilt, i 

grupp och i helklass 101 elever. Specialundervisning i grupp tycks vara den form för 

specialundervisning som de flesta elever upplevt under skolår 7 – 8.  
 

De elever som har fått specialundervisning i grupp har något högre medelvärde på lästestet än de som 

fått specialundervisning enskilt och dessa i sin tur har något högre medelvärde än de som fått 

specialundervisning i helklass.  

 

Om man jämför resultaten från tabellerna 46, 47 och 48 kan man se att medelvärdena för de elever 

som fått specialundervisning under de första skolåren är högre än för de som fått specialundervisning 

senare oavsett i vilken form specialundervisningen har skett.  
 

Tabell 49: Vem har gett specialundervisning under skolår 1 – 3  

 antal elever procent av alla elever medelvärde 

klassläraren 24 (24) 2,2 20,7 

ämnesläraren 23 (23) 2,2 21,3 

specialläraren 66 (66) 6,2 23,6 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Av tabell 45 framgick det att totalt 90 elever angett att de hade fått specialundervisning under skolåren 

1 – 3. I tabellen ovan motsvarar summan av antalet elever som angett att de fått specialundervisning av 

klasslärare, ämneslärare eller speciallärare av 113 elever. Några elever har alltså angett mer än ett 

alternativ, vilket i enkäten inte heller uttryckligen förbjudits. Resultaten ovan ska alltså inte utläsas 

som att 24 elever enbart fått specialundervisning av klasslärare, utan att 24 elever anser att de fått 

specialundervisning i stor utsträckning av klassläraren (detta gäller också för tabellerna 50 och 51). 

Specialläraren är den lärare som de flesta elever fått specialundervisning av under skolår 1 – 3.  

 

De elever som fått specialundervisning av en specialläraren har det högsta medelvärdet på lästestet. 
 
Tabell 50: Vem har gett specialundervisning under skolår 4 – 6  

 antal elever procent av alla elever medelvärde 

klassläraren 16 (16) 1,5 20,1 

ämnesläraren 15 (15) 1,4 21,5 

specialläraren 66 (66) 6,2 21,6 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Av tabell 45 framgick det att 92 elever angett att de hade fått specialundervisning under skolåren 4 – 6. 

I tabellen ovan motsvarar summan av antalet elever som angett att de fått specialundervisning av 

klasslärare, ämneslärare eller speciallärare av 97 elever. Specialläraren är den lärare som de flesta 

elever fått specialundervisning av under skolår 4 – 6.  
 

De elever som fått specialundervisning av en speciallärare eller en ämneslärare har högre medelvärde 

på lästestet än de som fått specialundervisning av en klasslärare. 
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Tabell 51: Vem har gett specialundervisning under skolår 7 – 8  

 antal elever procent medelvärde 

klassläraren 14 (14) 1,3 17,4 

ämnesläraren 20 (20) 1,9 22,8 

specialläraren 60 (60) 5,6 20,1 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 
Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 
 

Av tabell 45 framgick det att 77 elever angett att de hade fått specialundervisning under skolåren 8 – 9. 

I tabellen ovan motsvarar summan av antalet elever som angett att de fått specialundervisning av 

klasslärare, ämneslärare eller speciallärare av 94 elever. Specialläraren är den lärare som de flesta 

elever fått specialundervisning av under skolår 8 – 9.  

 

De elever som fått specialundervisning av en ämneslärare har det högsta medelvärdet på lästestet, 

följda av de elever som fått specialundervisning av en speciallärare. De elever som fått 

specialundervisning av en klasslärare har det lägsta medelvärdet.  

 
Tabell 52: Har eleverna som fått specialundervisning arbetat med samma material som övriga 

elever i klassen  

 antal elever procent av 

samtliga elever 

procent av de elever som 

fått specialundervisning 
medelvärde 

ofta 95 (95) 8,9 49,5 22,8 

ibland 70 (70) 6,5 36,5 21,1 

sällan 18 (18) 1.7 9,4 21,6 

aldrig 9 (9) 0,8 4,7 22,8 

antal elever som besvarat 

enkätfrågan 

192 18,0 100 - 

ej besvarat frågan 877 82,0  - 

Totalt antal elever 1069 (192) 100  22.1 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 

Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 

189 elever angav ovan (se tabell 44) att de fått specialundervisning och 192 har besvarat frågan om 

vilket material som använts i specialundervisningen. Eftersom antalet elever som besvarat frågan inte 

är det samma som de som angett att de fått specialundervisning är siffrorna i tabellen till viss del 

osäkra. Merparten av de elever som fått specialundervisning anger att de ofta arbetat med samma 

material som övriga elever i klassen. Mycket få elever har aldrig i specialundervisningen arbetat med 

samma material som övriga elever i klassen.  

 

De elever som i specialundervisningen aldrig arbetat med samma material som de övriga eleverna i 

klassen och de som ofta har arbetat med samma material som övriga i klassen har det högsta 

medelvärdet på lästestet. Eftersom grupperna är mycket små är resultaten mycket osäkra. 

 
Tabell 53: Hur eleverna som fått specialundervisning har upplevt/upplever 

specialundervisningen i svenska  

 antal elever procent av 

samtliga elever 

procent av de elever som 

fått specialundervisning 
medelvärde 

mycket positivt 78 (78) 7,3 41,5 22,3 

ganska positivt 78 (78) 7,3 41,5 21,6 

varken positivt eller 23 (23) 2,2 12,2 23,1 
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negativt 

ganska negativt 5 (5) 0,5 2,7 23,2 

mycket negativt 4 (4) 0,4 2,1 20,0 

antal elever som besvarat 

enkätfrågan 

  100 - 

ej besvarat frågan 881 82,4 - - 

Totalt antal elever 1069 (188) 100 - 22,1 

Medelvärde för de 1011 elever som gjort lästestet 27,7 

Antal elever inom parentes anger antal elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet.  

Procenttalen är baserad på samtliga elever.  

Medelvärdena är enbart baserade på de elever som både besvarat enkäten och gjort lästestet. 

 

189 elever angav ovan (se tabell 44) att de fått specialundervisning och 188 elever har besvarat frågan 

om hur de upplevt/upplever specialundervisningen i svenska. Det stora flertalet av de elever som 

besvarat frågan anger att de upplevt specialundervisningen mycket positivt eller ganska positivt. En 

mycket liten andel av eleverna är ganska negativa eller mycket negativa till den specialundervisning 

som de fått.  
 

Någon entydig relation mellan resultat på lästestet och elevernas upplevelse av specialundervisningen 

är svår att utläsa av tabellen, men man bör också hålla i minnet att de grupper som är negativa till 

specialundervisningen är mycket små och känsliga för extrema värden. 
 
 

9.  Diskussion och slutsatser 
 
De resultat som presenterats i avsnitt 5, 6, 7 och 8 ska vidare diskuteras i detta kapitel. Som en 

referenspunkt för denna diskussion tjänar den svenska IEA rapporten (Taube, 1995) samt de rapporter 

från andra undersökningar av läsning och bakgrundsfaktorer i ett antal kommuner i skolår 3 (Taube, 

1993, 1994a, 1994b, 1996, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1996, 1997a, 1998; 

Taube, Skarlind & Karlsson, 1998a, 1999a) samt i skolår 8 (Taube, 2000a, Taube & Karlsson, 1999a; 

Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 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 har fokuserat läsning bland elever 

med invandrarbakgrund (Fredriksson & Taube, 2001; Fredriksson, 2002).  

 

 

9.1. Elevernas bakgrund 
 
Elevernas bakgrund har undersökt med avseende på fem områden: utländsk bakgrund, föräldrarnas 

utbildning, resurser i hemmet, stöd i hemmet samt TV/video tittande i hemmet. 
 

 

9.1.1. Utländsk bakgrund 

 

Utländsk bakgrund har undersökts genom att ta reda på hur ofta svenska talas i hemmet, hur länge 

eleverna har bott i Sverige, vilket som var det första språket som eleverna lärde sig tala och vilket 

språk som eleverna talar bäst nu.  

 

76,3 % av eleverna anger att de alltid talar svenska hemma och 16,1 % att de inte alltid talar svenska 

hemma (tabell 2). Det verkar rimligt att anta att merparten av de elever som inte alltid talar svenska 

hemma har utländsk bakgrund, men det är inte heller orimligt att anta att det bland de elever som anger 

att de alltid talar svenska hemma finns de som har utländsk bakgrund. Man skulle kunna vänta sig att 

ju mindre ofta eleverna talar svenska i hemmet desto lägre blir resultaten på lästesten. De insamlade 

data ger också i stort sett stöd för en sådan tolkning. De elever som alltid talar svenska hemma har 
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högre medelvärde på lästestet än de som i mindre utsträckning talar svenska hemma. Eftersom 

gruppen elever som inte alltid talar svenska hemma är mindre än de som alltid talar svenska hemma är 

denna grupp, och särskilt delgrupperna (de som nästan alltid talar svenska hemma, de som talar 

svenska hemma ibland osv.), mer känsliga för extremvärden. Annan forskning på området ger skäl att 

anta att läsförmågan bland elever med utländsk bakgrund påverkas av en hel rad olika faktorer där den 

frekvens med vilken svenska talas i hemmet bara är en bland dessa faktorer (Fredriksson & Taube, 

2001; Fredriksson, 2002). 

 

En annan faktor som rimligen kan antas påverka hur väl elever med utländsk bakgrund läser på 

svenska är hur länge som eleverna har bott i Sverige. 83,2 % av eleverna har bott hela livet i Sverige 

och 4,8 % av eleverna anger att de inte har bott hela livet i Sverige (tabell 3). Av de elever som anger 

att de inte har bott i Sverige hela livet har ändå en stor andel bott relativt länge i Sverige. Av dem som 

har angett att de inte har bott hela livet i Sverige har 73,6 % angett att de har bott i Sverige 10 år eller 

mer (se tabell 4). De elever som har bott i Sverige hela livet har högre medelvärde på lästestet än de 

som inte har bott i Sverige hela livet, 28,6 jämfört med 23,1 (se tabell 3). Ju längre eleverna har bott i 

Sverige desto högre medelvärde tycks de ha på lästestet. Tidigare undersökningar (Fredriksson & 

Taube, 2001; Fredriksson, 2002) visar att elever som bott hela livet i Sverige genomsnittligt har bättre 

resultat på lästest än de som inte bott hela livet i Sverige. 

 

79,8 % av eleverna har lärt sig svenska som första språk, medan 6,7 % anger att de har lärt sig svenska 

och ett annat språk som första språk och 5,1 % anger att de lärt ett annat språk än svenska som första 

språk (tabell 5). Bland de elever som har lärt ett annat språk än svenska som första språk är albanska 

och arabiska de språk som flest elever angett som sitt första språk, därefter kommer serbokroatiska och 

polska (tabell 6). 79,4 % av eleverna anser att de idag talar svenska bäst, 11.5 % att de talar svenska 

och ett annat språk bäst och 0.7 % av eleverna att de talar ett annat språk än svenska bäst (tabell 8). 

Det kan noteras att färre elever anser att de idag kan ett annat språk bäst (0,7 %) än det antal elever 

som angav att de lärt ett annat språk än svenska som första språk (5,1 %). Dessa resultat kan möjligen 

tolkas som att en stor del av de elever som inte hade svenska som första språk är inne i en process där 

svenskan utvecklas mer än elevernas första språk. 
 

Skillnaderna mellan olika språkgrupper är stora, men många av språkgrupperna är så små så att det är 

vanskligt att dra några mer långtgående slutsatser av resultaten. Det kan dock konstateras att det finns 

elever som har utländsk bakgrund som läser betydligt bättre än många elever med en helsvensk 

bakgrund, även om gruppen elever med ett annat första språk än svenska genomsnittligt har ett lägre 

resultat på lästestet. Också dessa resultat ligger i linje med resultat från tidigare undersökningar 

(Fredriksson & Taube, 2000; Fredriksson, 2002). 

 

 

91.2. Föräldrarnas utbildning 

 

Föräldrars utbildning brukar anses vara en av de faktorer som påverkar barns skolresultat. I denna 

undersökning har eleverna fått svara på frågor om mödrarnas och fädernas utbildning. Eleverna har 

dels fått ange om föräldrarna har grundskole- och gymnasieutbildning och sedan också om föräldrarna 

har universitets- och högskoleutbildning. Merparten av både mödrar och fäder har enligt sina barn 

avslutat en treårig eller fyraårig gymnasieutbildning, 59,1 % respektive 51,3 % (tabell 10 och 12). 

Likaså har också en majoritet avslutat en universitets- eller högskoleutbildning, 52,9 % av mödrarna 

och 45,7 % av fäderna (tabell 11 och 13). Relativt många elever, från en femtedel till närmare en 

fjärdedel, har inte besvarat de fyra frågorna om föräldrarnas utbildning. Detta kan ses som ett tecken 

på att eleverna är osäkra på vilken utbildning som föräldrarna har och möjligen också som en vink om 

att de elever som besvarat frågan inte alltid vet om den utbildning som föräldrarna har kan anses vara 

grundskole-, gymnasie- eller högskoleutbildning. Intressant att notera är att samma frågor ställda till 

alla elever i skolår 8 i Ekerö, Nacka Sollentuna och Tyresö våren 2004 (Fredriksson & Taube, 2005) 

gav liknande resultat. Föräldrarna tycktes ofta ha god utbildning, men många elever besvarade inte 

frågorna.  
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Elever med föräldrar med högre utbildning tycks i högre utsträckning än de med föräldrar med lägre 

utbildning ha höga värden på lästestet. Dessa resultat ligger i linje med resultat från andra liknande 

undersökningar (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; 

Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 1999b; Fredriksson & Taube, 2005). 

 

 

9.1.3. Resurser i hemmet 

 

För att försöka mäta vilka resurser som finns i hemmet fick eleverna besvara två frågor. Den ena 

frågan var om det finns någon morgontidning i hemmet och den andra hur många böcker som finns i 

hemmet. En stor majoritet av eleverna (78,9 %) angav att de hade en morgontidning hemma (tabell 

14). 40,3 % av eleverna angav att de hade mellan 100 och 500 böcker hemma och 13,8 % angav att 

man hade mer än 500 böcker hemma. 36,8 % av eleverna angav att de hade färre än 100 böcker i 

hemmet (tabell 15). De elever som har tillgång till morgontidning i hemmet har högre medelvärde på 

lästestet än de som inte har tillgång till morgontidning. Det finns en tydlig relation mellan böcker i 

hemmet och elevernas resultat på lästestet. Elever från hem med fler böcker i hemmet har 

genomsnittligt högre poäng på lästestet än de från hem med färre böcker. Detta ligger väl i linje med 

resultat från tidigare undersökningar (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 

1997b, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 999b; Fredriksson & Taube, 2005). 

 

 

9.1.4. Stöd i hemmet 

 

På enkätfrågan om hur ofta någon hemma frågar eleverna om vad de läser angav 58,1 % av eleverna 

att någon hemma frågar vad de läser en till två gånger i månaden eller mindre ofta (tabell 16). De 

elever som har angett att någon hemma aldrig eller nästan aldrig frågar dem om vad de läser och de 

som angett att någon hemma frågar dem nästan varje dag om vad de läser tycks ha de lägsta 

medelvärdena på lästestet. Detta är i linje med resultat från tidigare undersökningar (Taube, 2000a; 

Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 

1999b; Fredriksson & Taube, 2005). Att elever från hem som förefaller vara ointresserade av vad 

ungdomarna läser har låga medelvärden är inte förvånande. Vad som kanske kan tyckas vara mer 

förvånande är att också de elever som kommer från hem där man verkar vara mycket intresserad av 

vad ungdomarna läser har lägre medelvärden än de grupper vars föräldrar verkar mindre intresserade. 

En rimlig tolkning av detta är inte att föräldrar ska undvika att vara intresserade av vad deras barn 

läser, men snarare att ett stort föräldraintresse kan vara ett uttryck för en oro att barnen inte är så 

duktiga som föräldrarna önskar. 

 

 

9.1.5. Användning av TV, video och datorer i hemmet 

 

Eleverna fick frågorna hur ofta de ser på TV eller video/DVD och hur ofta de sitter vid en dator och 

ägnar sig åt dataspel och/eller andra aktiviteter för nöjes skull på sin lediga tid. 61 % av eleverna anger 

att de ser på TV eller video/DVD mellan 1 och 4 timmar per dag (tabell 17). 47,4 % av eleverna anger 

att de sitter vid en dator och ägnar sig åt dataspel eller andra aktiviteter nästan varje dag på sin lediga 

tid (tabell 18). Elever som ser på TV- mellan 1 till 4 timmar per dag har det högsta medelvärdet på 

lästestet. Detta resultat ligger i linje med resultat från tidigare undersökningar (Taube, 2000a; Taube & 

Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 1999b; 

Fredriksson & Taube, 2005). Ökad datoranvändning tycks delvis motsvaras av högre medelvärden på 

lästestet. Relationen mellan datoranvändning och läsning har tidigare enbart studerats i de 

undersökningar som gjordes i Ekerö, Nacka Sollentuna och Tyresö våren 2004 (Fredriksson & Taube, 

2005). I de undersökningarna motsvarades inte ökad datoranvändning av högre medelvärden på 

lästestet. Däremot hade de som använde datorer högre medelvärde på lästestet än de som inte använde 

datorer. Samvariation mellan datoranvändning och läsning är ett område som behöver undersökas mer. 
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9.2. Elevernas läsning 
 

Elevernas läsning har undersökts genom frågor kring elevernas självvärdering, frågor om vad eleverna 

läser och ett antal påståenden om läsning som eleverna fått ta ställning till.  

 

 

9.2.1. Självvärdering 
 

Elevernas självvärdering har mätts genom två frågor, dels om deras förväntningar på fortsatt 

skolgång/utbildning dels hur de tyckte att de läser svenska nu.  

 

Inga elever tror att de kommer att sluta skolan efter skolår 8 och endast 1,2 % av eleverna tror att de 

kommer att sluta efter skolår 9. 31,9 % av eleverna tror att de kommer att sluta skolan efter gymnasiet 

och omkring 57,6 % av eleverna räknar med att avsluta en universitets- eller högskoleutbildning 

(tabell 19). Elevernas förväntningar om fortsatt skolgång motsvaras av högre poäng på lästestet. 

Elever som förväntar sig fortsätta till högre utbildning har högre medelvärde på lästestet än elever som 

inte förväntar sig vidare utbildning efter gymnasiet. Också dessa resultat ligger i linje med tidigare 

undersökningar (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; 

Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 1999b; Fredriksson & Taube, 2005). 

 

48,1 % av eleverna anser att de kan läsa mycket bra på svenska och 2,1 % att de läser mycket dåligt 

eller dåligt (tabell 20). I stort verkar eleverna riktigt kunna bedöma sina läsfärdigheter. En högre 

skattad läsförmåga svarar mot ett högre medelvärde på lästestet. Tidigare undersökningar bekräftar 

också att elever i stort tycks kunna bedöma sin läsförmåga riktigt (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 

1999a; Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 1999b; Fredriksson 

& Taube, 2005).  

 

 

9.2.2. Vad eleverna läser 
 

För att ta reda på vad eleverna läser och hur ofta de läser olika typer av skrifter fick de svara på en rad 

frågor om hur ofta de läste skönlitteratur, facklitteratur, dagstidningar, tidskrifter/veckotidningar, 

serietidningar samt e-post och webb-sidor på sin lediga tid. I tabell 54 har resultaten från tabellerna 21 

-  26 sammanställts. 

 

Tabell 54:  Vad eleverna läser  

Läsning Mest valda 

svarsalternativ 

Näst mest valda 

svarsalternativ 

Hur ofta eleverna läser skönlitteratur på 

sin lediga tid 

nästan aldrig 

(19,3 %) 

nästan varje dag 

(16,2 %) 

Hur ofta eleverna läser facklitteratur på 

sin lediga tid 

nästan aldrig 

(44,8 %) 

mindre än en gång i månaden 

(14,9 %) 

Hur ofta eleverna läser dagstidningar på 

sin lediga tid 

nästan varje dag 

(24,4 %) 

två eller tre gånger i veckan 

(17,7 %) 

Hur ofta eleverna läser 

tidskrifter/veckotidningar på sin lediga tid 

ungefär en gång i veckan 

(22,3 % ) 

två eller tre gånger i veckan 

(15,8 %) 

Hur ofta eleverna läser serietidningar på 

sin lediga tid 

nästan aldrig 

(25,1 %) 

en eller två gånger i månaden 

(14,9 %) 

Hur ofta eleverna läser e-post och webb-

sidor på sin lediga tid 

nästan varje dag 

(36,7 %) 

två eller tre gånger i veckan 

(16,7 %) 

 

Som framgår av tabellen är dagstidningar samt e-post och webbsidor det som eleverna mest ofta tycks 

läsa. De läser mindre ofta tidskrifter/veckotidningar och de läser relativt sällan facklitteratur och 

serietidningar. Vad det gäller böcker är bilden mer splittrad. Några läser aldrig böcker och andra läser 
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böcker varje dag. Intressant att notera är att läsning av e-post och webb-sidor tycks vara den vanligaste 

läsningen bland eleverna. 

 

Baserad på tabellerna 21 – 26 har i tabell 55 information sammanställts om hur läsning av olika 

skrifter förhåller sig till resultaten på lästestet. 

 

Tabell 55: Vad eleverna läser och resultat på lästestet  

Läsning  

Läsning av skönlitteratur på ledig tid Det finns en tydlig relation. De som ofta läser skönlitteratur 

har högre genomsnittlig poäng på lästestet. 

Läsning av facklitteratur på ledig tid Ingen entydig relation mellan läsning av facklitteratur och 

resultat på lästestet. 

Läsning av dagstidningar på ledig tid Det finns en relation. Ju oftare eleverna läser dagstidningar 

desto högre genomsnittligt resultat på lästestet. 

Läsning av tidskrifter/veckotidningar 

på ledig tid 

Det finns en viss relation. Mer frekvent läsning av 

tidskrifter/veckotidningar motsvaras av högre medelvärden 

på lästestet upp till en viss nivå. 

Läsning av serietidningar på ledig tid Ingen entydig relation mellan läsning av serietidningar och 

resultat på lästestet. 

Läsning av e-post och webb-sidor på 

ledig tid 

Det finns en viss relation mellan läsning av e-post och 

webbsidor och resultat på lästest 

 

En tydlig relation finns mellan läsning av skönlitteratur och medelvärden på lästestet. Också för 

läsning av dagstidningar finns en relation, men inte lika tydlig som för läsning av skönlitteratur. En 

viss relation kan iakttas mellan läsning av tidskrifter/veckotidningar samt av e-post och webb-sidor 

och resultat på lästestet. Läsning av facklitteratur och serietidningar är inte entydigt relaterade med 

medelvärden på lästesten. Resultaten stämmer i stort med tidigare undersökningar (Taube, 2000a; 

Taube & Karlsson, 1999a; Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b,  

1999b; Fredriksson & Taube, 2005). Hur läsförmåga och läsning av e-post och webbsidor kan hänga 

samman har tidigare enbart undersökts i de undersökningar som genomfördes våren 2004 i Ekerö, 

Nacka, Sollentuna och Tyresö (Fredriksson & Taube, 2005). I dessa undersökningar var andelen 

elever som läste e-post och webb-sidor varje dag något större än i Kristianstad och relationen mellan 

lästestresultat och frekvensen av läsning av e-post och webbsidor mindre klar. Läsning av e-post och 

webb-sidor är ett område som ytterligare behöver undersökas. 

 

 

9.2.3. Varför eleverna läser 
 

Elevernas inställning till läsning mättes genom att eleverna fick ta ställning till ett antal påståenden 

kring läsning. Resultaten från tabellerna 27 – 35 har sammanställts i tabell 56 nedan.  
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Tabell 56: Vad eleverna tycker om läsning  

Påstående  Håller inte 

alls med / 

håller inte 

med 

Håller med i 

hög grad / 

håller med 

Jag läser bara om jag måste 64,6  26,7 

Jag tycker att det är svårt att läsa klart böcker 74,9 15,7 

För mig är läsning slöseri med tid 72,6 17,4 

Jag läser bara för att få den information som jag behöver 61,1 29,2 

Jag har mycket svårt för att sitta stilla och läsa i mer än några minuter 75,2 15,8 

   

Läsning är en av mina favorit hobbies 61,3 30,0 

Jag tycker om att prata om böcker med andra människor 61,9 28,4 

Jag känner mig lycklig om jag får en bok i present 51,4 38,6 

Jag tycker om att gå till en bokhandel eller ett bibliotek 50,7 39,4 

 

Överst i tabellen redovisas elevernas värdering av ett antal negativa påståenden om läsning. En stor 

majoritet av eleverna håller inte alls med eller håller inte med om dessa påståenden. I tabellens nedre 

del redovisas elevernas värdering ett antal positiva påståenden om läsning. Merparten av eleverna 

håller inte med eller inte alls med om dessa heller. Genomgående håller alltså en merpart av eleverna 

inte med om varken de negativa eller positiva påståendena om läsning, men avståndstagandet från de 

negativa påståendena är betydligt starkare än från de positiva. En rimlig tolkning är att elevernas 

inställning till läsning inte är starkt negativ, men snarare negativ än positiv. Dessa resultat stämmer i 

stort med en sammanställning av tidigare resultat från de undersökningar som genomfördes våren 

2004 i Ekerö, Nacka, Sollentuna och Tyresö (Fredriksson & Taube, 2005). 
 

En positiv inställning till läsning motsvaras i stort högre medelvärden på lästestet och negativ 

inställning i stort lägre medelvärden 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, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 1999b; Fredriksson & Taube, 

2005). 

 

 

9.3. Skolan 
 

Två områden relaterade till skolan togs upp i elevenkäten. Eleverna fick svara på frågor om hur de 

upplevde skolan samt frågor om specialundervisning. 

 

 

9.3.1. Upplevelse av skolan 
 

Elevernas upplevelse av skolan mättes genom att de fick ta ställning till åtta påståenden om hur de 

upplevde skolan. Resultaten redovisade i tabellerna 36 – 43 sammanfattas i tabell 57 nedan. 
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Tabell 57: Vad eleverna tycker om skolan  

Påstående  Håller inte alls med / 

håller inte med 

Håller med i hög grad 

/ håller med 

I min skola känner jag mig utanför 89,4 4,0 

I min skola känner jag mig dum och missanpassad 84,9 5,3 

I min skola känner jag mig ensam 85,1 5,7 

I min skola vill jag inte gå 76,3 13,0 

I min skola är jag ofta uttråkad 47,6 37,5 

   

I min skola får jag lätt vänner 13,2 77.4 

I min skola känner jag att jag hör hemma 17,7 72,3 

I min skola verkar de andra eleverna gilla mig 11,2 78,4 

 

I den övre halvan av tabell 57 redovisas sådana påståenden som är negativa till skolan och i den undre 

sådana som är positiva. Som framgår av tabellen håller en majoritet inte med om eller inte alls med om 

de negativa påståendena. Omvänt gäller att en stor majoritet håller med om eller håller med i hög grad 

de positiva påståendena. Det enda negativa påståendet som en relativt stor grupp elever håller med om 

eller håller med om i hög grad är att de ofta är uttråkade i skolan. I allmänhet tycks elever som 

upplever skolan positivt har högre medelvärden på lästestet. Det finns dock undantag som visar att 

också elever som tycks vantrivas i skolan har goda resultat på lästesten. I stort stämmer dessa resultat 

med motsvarande resultat från tidigare undersökningar (Taube, 2000a; Taube & Karlsson, 1999a; 

Taube & Skarlind, 1997b, 1998, 2000; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998b, 1999b; Fredriksson & 

Taube, 2005). 
 

 

9.3.2. Specialundervisning 
 

För att få en bild om vilken specialundervisning som eleverna fått ställdes först en fråga om de 

överhuvudtaget under sin skoltid har fått specialundervisning i svenska.  De elever som fått 

specialundervisning ombads ange under vilka skolår de fått specialundervisning, hur denna 

undervisning gått till, vem som gett undervisningen, om samma material använts i 

specialundervisningen som i annan undervisning samt hur eleverna upplevde specialundervisningen.  

 

17,7 % av eleverna anger att de under sin skoltid (skolår 1 – 8) har fått specialundervisning i svenska. 

De elever som har fått specialundervisning har lägre medelvärde på lästestet än de som ej fått 

specialundervisning (tabell 44). Det ska definitivt inte tolkas som att specialundervisningen inte har 

hjälpt eleverna. För att kunna göra en sådan tolkning hade det varit nödvändigt att jämföra de elever 

som fått specialundervisning med en liknande grupp som inte fått specialundervisning. Andelen elever 

som fått specialundervisning ökar från 8,4 % till 8,6 % mellan de första skolåren och de mellersta 

skolåren, för att sedan falla till 7,2 %. Det högsta medelvärdet på lästestet har de elever som fått 

specialundervisning under skolåren 1 – 3 (tabell 45). Detta kan naturligtvis ses som ett stöd för 

uppfattningen att tidigt stöd i läsutvecklingen är viktigt, men det kan också tolkas som att de elever 

som enbart fått specialundervisning under de första skolåren är de elever med de minsta problemen. 

 

Resterande resultat om elevernas specialundervisning är mycket osäkra eftersom det inte är säkert att 

enbart de elever som har haft specialundervisning under vissa skolår svarat på de frågor som de 

ombads att svara på. Specialundervisning tycks oftast ske i grupp. Gruppen som fått 

specialundervisning i helklass är en mycket liten grupp. De elever som har fått specialundervisning i 

helklass har också i regel lägre medelvärde på lästestet än de elever som fått specialundervisning 

enskilt eller i grupp. Frågan är om inte dessa elever har gått i någon form av specialklasser där 

eleverna har fått mer stöd än enbart specialundervisning. Medelvärdena för de elever som fått 

specialundervisning under de första skolåren är högre än för de som fått specialundervisning senare 

oavsett i vilken form specialundervisningen har skett (tabell 46, 47 och 48).  
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Specialundervisning ges betydligt oftare av speciallärare än av klasslärare och ämneslärare. De som 

har fått specialundervisning av en speciallärare, med undantag för skolåren 7 – 8, har också högre 

medelvärden på lästestet än de som fått specialundervisning av någon annan (tabell 49, 50 och 51).  

 

De flesta av eleverna som fått specialundervisning har ofta i specialundervisningen arbetat med samma 

material som övriga elever i klassen. Ett fåtal elever har aldrig i specialundervisningen arbetat med 

samma material som övriga elever i klassen. De elever som i specialundervisningen aldrig arbetat med 

samma material som de övriga eleverna i klassen och de som ofta arbetat med samma material som de 

andra eleverna har de högsta medelvärdena på lästestet (tabell 52). 

 

Det stora flertalet av eleverna som fått specialundervisning har upplevt denna mycket positivt eller 

ganska positivt. En liten andel har varit mycket negativ (tabell 53). Någon entydig relation mellan 

resultat på lästestet och elevernas upplevelse av specialundervisningen tycks inte finnas.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att specialundervisning i regel sker i grupp och ges av en speciallärare 

som ofta använder samma material som det övriga elever arbetar med. De elever som fått 

specialundervisning enskilt eller i grupp av en speciallärare har i regel högre medelvärde på lästestet 

än de som fått specialundervisning på annat sätt.  

 

 

9.4. Fortsatta analyser 
 

De analyser som har gjorts av det insamlade materialet i denna rapport bygger på uppgifter från 

lästestet och elevenkäten. Ytterligare bearbetningar skulle kunna göras genom att också ta med 

uppgifter från klasslistan. En sådan bearbetning skulle kunna vara att analysera materialet från ett 

genusperspektiv och se på skillnader mellan pojkar och flickor.  

 

En annan typ av bearbetning skulle kunna vara att analysera varje variabel i elevenkäten med avseende 

på om eleverna hade utländsk bakgrund eller inte. Data för en sådan analys finns både i svaren på 

elevenkäten och på klasslistan. 

 

I denna rapport används enkla frekvenstabeller där förutom frekvens på olika svar procentandel och 

medelvärde på lästestet har angetts för de elever som angivit ett svar. Mer sofistikerade analysmodeller 

skulle kunna användas för att förfina analysen. 

 

Förhoppningsvis ska ytterligare analyser kunna göras av detta material och presenteras i ytterligare 

rapporter. 
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