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Raporty dotyczące stanu czytelnictwa w Polsce jednoznacznie wskazują na niski 
odsetek osób czytających książki. Z badania przeprowadzonego w 2020 roku przez 
Bibliotekę Narodową wynika, że aż 58 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie. Od 2000 roku systematycznie spada 
także odsetek czytelników intensywnych, tzn. czytających przynajmniej siedem ksią-
żek w roku. Co prawda, w 2020 roku procent czytających przynajmniej jedną książkę 
poprawił się o kilka punktów procentowych i więcej osób korzysta z książek w wersji 
elektronicznej, to dane te wciąż pokazują, jak rzadko dorośli Polacy sięgają po bardziej 
wymagającą lekturę (Chymkowski i in., 2021). Wyraźne są też różnice między kobie-
tami, wśród których połowa nie czyta książek, a mężczyznami, wśród których tylko co 
trzeci przeczytał jedną książkę w 2020 roku. Czytelnictwo dorosłych jest powiązane 
z zainteresowaniem lekturą wśród uczniów, gdyż to w okresie szkolnym kształtują się 
postawy, które wpływają na stosunek do czytania w dorosłości. 

Polscy 15-latkowie lepiej i więcej czytają dla przyjemności, niż ich rówieśnicy w więk-
szości krajów europejskich czy OECD. Tak wynika z ostatniego badania PISA zre-
alizowanego w 2018 roku, które poświęcone było analizie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem i postaw uczniów z tym związanych (por. OECD, 2021). W badaniu tym 
nasi 15-latkowie uplasowali się w ścisłej czołówce europejskiej pod względem umiejęt-
ności czytania (wyższe wyniki uzyskali jedynie uczniowie z Estonii i Finlandii). Polscy 
uczniowie poświęcają też więcej czasu na lekturę dla własnej przyjemności (około 
5 godzin tygodniowo) niż średnio w OECD (około 3,5 godziny tygodniowo). 

Coraz częściej polscy uczniowie wybierają lektury w formacie elektronicznym lub  czy-
tają je online, co nie jest zaskakujące. Badanie PISA pokazuje, że – niezależnie od for-
matu  lektury – częste czytanie dla przyjemności jest ściśle związane z umiejętnością 
czytania w ogóle. W Polsce zależność ta jest silniejsza niż w innych krajach. Inne bada-
nia, które pozwalają na określenie kierunku tej zależności, pokazują, że umiejętność 
czytania pozwala na większą satysfakcję z lektury, co prowadzi do częstszego czytania 
i dalszej poprawy tej umiejętności, która z kolei przynosi znaczne korzyści poznawcze 
dla młodych czytelników (por. Cunnigham, Stanovich, 1998). Inaczej mówiąc, im więcej 
czytamy, tym większą mamy z tego przyjemność, bo mniejszym wyzwaniem jest samo 
zrozumienie tekstu i więcej satysfakcji możemy czerpać z lektury. 

Nie pozostaje więc nic innego, jak zadbać, by uczniowie opuszczali szkołę z wykształ-
coną na odpowiednim poziomie umiejętnością czytania. Udaje się to w Polsce częściej 
niż w innych krajach, bo mniej niż 15 proc. naszych 15-latków nie osiąga podstawowego 
poziomu w umiejętności czytania, co można porównać z poziomem bliskim 23 proc. 
średnio w krajach OECD. Z drugiej strony, niezwykle ważne są też preferencje uczniów 
wobec czytania. Szkoła powinna zachęcać do ambitniejszej lektury, jednak negatywne 
skutki może przynosić zmuszanie uczniów do czytania książek, które ich nie intere-
sują lub których nie rozumieją. Jak zatem wyważyć uzasadnioną potrzebę obcowania 
z dziełami z kanonu literatury polskiej i światowej z zainteresowaniami uczniów i ich 
preferencjami wobec czytania? Jedynym wyjściem jest tutaj poznanie tych preferencji 
i próba ich uwzględnienia w nauczaniu.

JAK CZĘSTO MŁODZIEŻ 
CZYTA KSIĄŻKI?

CO UCZNIOWIE LUBIĄ 
CZYTAĆ NAJBARDZIEJ?

Unikalne dane dotyczące preferencji wobec czytania zebrano w ogólnopolskim bada-
niu Kompetencje dla przyszłości Fundacji Naukowej Evidence Institute z 2018 roku, 
w którym udział wzięło ponad 30 tysięcy uczniów z kilkuset szkół w całej Polsce. 
Poza wypełnieniem testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem 
oraz wiedzę i umiejętności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angiel-
skiego, uczniowie zostali poproszeni o wypełnienie dodatkowych kwestionariuszy 
dotyczących ich postaw i preferencji, między innymi wobec czytania. Badanie opierało 
się o metodę wyborów hipotetycznych ujawniającą prawdziwe preferencje uczniów 
(Discrete Choice Experiment, w skrócie DCE). Metoda ta została po raz pierwszy 
zastosowana do analizy wyborów czytelniczych i pozwala na unikanie odpowiedzi 
„społecznie pożądanych” a przez to daje znacznie bardziej realny obraz preferencji 
uczniów niż pytania wprost w rodzaju „co lubisz czytać?”.

W badaniu uczniowie zostali zapytani o to, w jaki sposób podzieliliby 10 godzin wol-
nego czasu w typową sobotę pomiędzy różne aktywności związane z czytaniem tj. czy-
tanie czasopism i gazet, komiksów, powieści, opowiadań i noweli, reportaży i książek 
popularnonaukowych, czytania i surfowania po Internecie oraz korzystanie z mediów 
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Wykres 1. Relatywne 
zadowolenie uczniów 
z wykonywania 
poszczególnych 
aktywności czytelniczych 
w porównaniu do 
korzystania z mediów 
społecznościowych.

społecznościowych np. Facebooka, Twittera, itp. Umożliwiło to określenie relatywnej 
wartości zadowolenia czerpanej przez uczniów z poszczególnych aktywności czytel-
niczych w porównaniu do korzystania z mediów społecznościowych, przyjętych jako 
poziom bazowy (wykres 1). 

Okazuje się, że pomimo wysokiej popularności mediów społecznościowych, ucznio-
wie preferują poświęcić więcej czasu na inne aktywności. Największą przyjemność 
sprawia uczniom swobodne czytanie i surfowanie po internecie, a także czytanie 
komiksów oraz powieści, opowiadań i nowel. Istotne są tu różnice między płciami, 
szczególnie duże w przypadku stosunku do czytania powieści, opowiadań i nowel, 
które jest ponad dwukrotnie ważniejsze dla dziewcząt niż chłopców. Ponadto, dziew-
czynki nieco wyżej cenią czytanie czasopism i gazet oraz reportaży i książek popular-
nonaukowych, podczas gdy chłopcy czerpią większą satysfakcję z czytania komiksów. 

Zestawienie preferencji i postaw uczniów wobec czytania z osiągniętymi przez nich 
wynikami jednoznacznie wskazuje na to, że wyższe wyniki uzyskują osoby poświę-
cające więcej czasu wolnego na czytanie. Potwierdzają to zarówno wyniki PISA, jak 
i bardzo zbliżone pod tym względem rezultaty badania Kompetencje 2018 pokazane 
na wykresie 2. Różnica między uczniami, którzy w ogóle nie czytają dla przyjemności, 
a tymi, którzy poświęcają na to pół godziny dziennie lub nawet mniej, wynosi ponad 
30 punktów. Wyniki te są pokazane na międzynarodowej skali badania PISA, więc 
różnica 30 punktów odpowiada umiejętnościom nabywanym przez co najmniej jeden 
rok nauki (por. Avvisati, 2021). Uczniowie czytający między 30 a 60 minut dziennie 
mają wyniki wyższe o kolejne 24 punkty, a czytający 60 minut lub więcej, wyższe 
o następne 25 punktów. 

Akurat te wyniki nie świadczą o zależności przyczynowo skutkowej, że czytanie wię-
cej automatycznie podnosi umiejętność czytania. Z badań jednak wiemy, że taka 
zależność istnieje. Dodatkowo, płynne czytanie otwiera możliwości skuteczniejszej 
nauki innych przedmiotów, przez co nie powinna zaskakiwać podobna zależność dla 
wyników z matematyki czy nauk przyrodniczych (co można zobaczyć na wykresie 2).

Dodatkowe wnioski płyną z analizy zależności między wynikami a preferencjami 
uczniów zbadanych przy wykorzystaniu metody wyborów hipotetycznych (DCE). 
Widoczne są znaczne różnice w wynikach uczniów przypisujących różną wartość 
czytaniu powieści, opowiadań i nowel. 

PREFERENCJE 
UCZNIÓW WOBEC 
CZYTANIA A WYNIKI 
W NAUCE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania Kompetencje 2018
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Wykres 2. Różnica 
punktowa z testu 
z czytania ze zrozumieniem 
między uczniami, którzy 
w ogóle nie czytają, 
a uczniami spędzającymi 
codziennie określoną ilość 
czasu na czytaniu dla 
przyjemności.

Wykres 3. Relatywne 
zadowolenie uczniów 
z czytania różnego rodzaju 
materiałów w porównaniu 
do korzystania z mediów 
społecznościowych 
(poziom bazowy) 
w zależności od wyników 
z testu czytania ze 
zrozumieniem.

Uczniowie, których wynik z testu czytania ze zrozumieniem znalazł się w grupie 
20 proc. najlepszych, czerpią 15-krotnie wyższą satysfakcję z czytania powieści, opo-
wiadań i nowel w porównaniu do uczniów uzyskujących najniższe wyniki. Podobne 
różnice, choć mniejszego rzędu, stwierdzono dla wyników z języka angielskiego czy 
matematyki.

Dodatkowe analizy pokazują także, że wraz z wiekiem uczniowie przywiązują coraz 
mniejszą wagę do czytania tekstu drukowanego i są skłonni poświęcić na tę czynność 
mniej czasu. Dziewczęta mniej czasu poświęcają czasopismom i gazetom, komiksom, 
reportażom i książkom popularnonaukowym, a chłopcy także powieściom, opowia-
daniom i nowelom. Starsi uczniowie preferują przeznaczenie wolnego czasu na media 
społecznościowe oraz czytanie i surfowanie w internecie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania Kompetencje 2018
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Badania wykazały, że znaczny odsetek uczniów sięga po książkę jedynie z koniecz-
ności, nie czując tym samym wewnętrznej potrzeby czytania w czasie wolnym. 
Natomiast uczniowie, którzy sami czytają dla przyjemności, mają zróżnicowane pre-
ferencje wobec źródeł i typu tekstów. Najlepsi lubią czytać powieści, słabsi uczniowie 
wolą sięgać po komiksy czy teksty w internecie. Badania pokazują, że częste czyta-
nie jest najlepszą drogą nie tylko do doskonalenia tej umiejętności, ale także ułatwia 
naukę innych przedmiotów i poszerza horyzonty, co przekłada się na wyższy ogólny 
poziom wiedzy uczniów.

Wydaje się, że największe korzyści przynosi czytanie tekstów literackich, ale tylko 
najlepsi uczniowie odczuwają wysoką satysfakcję z obcowania z literaturą. Znając 
preferencje uczniów, szkoła powinna pomagać w szukaniu tekstów, które w formie 
i treści odpowiadałyby ich potrzebom. Może to być równie efektywne lub nawet 
lepsze rozwiązanie, niż typowe działania promujące czytelnictwo, takie jak spotka-
nia z ciekawą książką, czy też konkursy czytelnicze. Dobrym pomysłem jest umożli-
wienie wyboru lektury szkolnej czy uwzględnienie preferencji uczniów w zakupach 
bibliotecznych. Wskazana jest także pomoc w wyszukiwaniu tekstu, także w formie 
elektronicznej czy komiksu, który byłby zgodny z ich preferencjami i zachęciłby do 
czytania. Być może formy pośrednie (np. ilustrowana książka albo komiks z bardziej 
złożonymi opisami) mogłyby stać się pomostem prowadzącym do czytania bardziej 
wartościowych literacko tekstów.

Badania wskazują, że czytanie jest skuteczną drogą do poprawy nie tylko wyników 
uczniów, ale też budowania świadomego i wykształconego społeczeństwa. Zbyt 
często jednak dobra lektura kojarzy się z przymusem szkolnym, a nie z tekstem, który 
otwiera uczniom świat i przyczynia się do lepszego zrozumienie drugiego człowieka. 
Warto przyjrzeć się preferencjom czytelniczym uczniów, dostrzec ich znaczne zróż-
nicowanie i zadbać, aby każdy uczeń znalazł lekturę, która pozwoli mu się rozwinąć.
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