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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka och tydliggöra elevers inställning till läsning av 

litterära texter samt eventuella genusrelaterade normstrukturer som pojkar och flickor i 

årskurs 6 och 7 upplever gällande läsning och läsmotivation. Data har samlats in genom 

en enkätundersökning på en skola i södra Sverige. Informanterna har svarat på frågor 

utifrån förutbestämda svarskategorier samt en öppen fråga där de fått motivera tidigare 

svar. Materialet har sammanställts både genom räknande av kvantitativ data och 

hermeneutisk analysmetod. I studien framgår att det finns tydliga genusbaserade normer 

runt skolelever och deras inställning till läsning av litterära texter. Bland har det visat sig 

vara mer accepterat för en flicka än en pojke att visa uppskattning för läsning av litterära 

texter. Undersökningen visar även att pojkar uppfattar att deras vänner uppskattar läsning 

i mindre grad än de faktiskt gör, vilket grundar sig i normen att läsning inte anses vara 

pojkbetingat. En majoritet av informanterna gav svar som kunde härledas till de 

förväntningar samhället har av flickor respektive pojkar, till exempel att flickor förväntas 

vara ordningsamma och eftersträva höga betyg. Vidare gick det att urskilja tydliga 

normkulturer inom de två deltagande klasserna, vilket även hade stor inverkan på 

elevernas inställning till läsning av skönlitterära texter.  

 

English title 

Norms concerning pupils’ reading habits in a gender perspective 

 

Nyckelord 

Läsning, läsmotivation, genus, normer 

 

Tack 
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ner på att hjälpa mig att finna passande litteratur, trots att det inte åligger dig. Det största 
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1 Inledning 

Läsning används i alla skolämnen, oavsett om det är svensk-, matematik- eller 

idrottsundervisning. Elever som har god läsförståelse torde alltså per automatik ha ett 

övergripande försprång gentemot dem som upplever svårigheter med läsningen. I 2009 

års PISA-undersökning, genomförd med elever i 15-årsåldern, framkom att de som 

känner stor läsglädje och läsmotivation också i större utsträckning utvecklar sina 

läskunskaper. Det visades även tydligt att flickor visar avsevärt godare läsförståelse än 

pojkar, och förklaringen anses vara att de generellt spenderar mer tid på att läsa då de 

upplever en större läsglädje (OECD, 2010, s. 66). I en studie från Storbritannien 

(McGeown et al., 2012) framkommer det dock att det i åldrarna åtta till elva år inte finns 

några skillnader gällande läskunnighet mellan flickor och pojkar. Däremot fann forskarna 

en skillnad i flickors respektive pojkars inställning till läsning, där flickor visar markant 

högre inre läsmotivation. Av detta resultat drogs slutsatsen att fenomenet inte är 

biologiskt könsbundet, men kopplat till individernas socialt betingade genustillhörighet 

(McGeown et al., 2012). Genus kan förenklat beskrivas som olika handlingsmönster som 

individer socialiseras in i baserat på deras könstillhörighet. Denna socialisering sker 

utifrån de normer som är accepterade i den kultur där individerna växer upp (Connell, 

2009, s. 130). Om det som McGeown säger stämmer, att läsmotivation och genus är 

sammankopplat, och genus är en social konstruktion styrd av normer, innebär det alltså 

att det finns möjlighet att påverka och förändra detta fenomen.  

Den av Skolverket styrda webbplatsen SIRIS (siris.skolverket.se, 2017) rapporterar 

årligen om hur flickorna i Sverige avslutar årskurs nio med ett högre genomsnittligt 

meritvärde än pojkarna. Då skillnaderna i meritvärde korrelerar med de skillnader i 

läsförståelse och läsmotivation som PISA-undersökningen (OECD, 2010) vittnade om 

kan ett antagande göras att läsförståelse och läsmotivation har inverkan på elevernas 

skolprestation. Flickor överlag har alltså ett försprång gentemot pojkar eftersom de har 

högre läsmotivation och därigenom utvecklar godare läsförståelse, vilket i sin tur tycks 

ha en inverkan på studieresultaten. I 1 kap. 4 § i Skollagen (SFS, 2010:800) fastslås att 

utbildningen ska främja elevernas möjlighet att lära sig utifrån sina egna förutsättningar, 

både för stunden och för resten av livet. Om alla elever ska få möjlighet att uppnå sin fulla 

potential behöver pojkar hjälp att nå högre läsmotivation och läslust, och därigenom 

förbättra sin läsförståelse. Det är nödvändigt att kartlägga i vilken omfattning pojkarna 

själva uppfattar några normer kring läsning och läsmotivation som kan leda till den 
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ojämlikhet i resultat som bland annat dokumenterats av PISA. Även flickornas 

uppfattning bör undersökas för att få en så bred bild som möjligt av vilka normer våra 

elever omges av. Denna studie kommer rikta in sig på elever i årskurs 6 och 7 för att fylla 

den ålderslucka som finns mellan PISAs undersökning av 15-åringar 2009 och 

McGeowns et al. (2012) som genomfördes med åtta till elva-åringar. Studien kommer 

inte gå in på vilken genustillhörighet respondenterna har, utan ämnar bara undersöka vilka 

genusrelaterade normer de upplever gällande läsning och läsmotivation utifrån hur pojkar 

och flickor svarar. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka elevers inställning till läsning av litterära 

texter samt om skillnader i inställning kan förklaras med rådande normer. Vidare syftar 

studien till att tydliggöra vilka genusrelaterade normer som pojkar och flickor i årskurs 6 

och 7 själva upplever gällande läsning och läsmotivation.  

Mina frågeställningar är följande: 

• Vilket förhållande har flickor och pojkar i årskurs 6 och 7 till läsning av litterära 

texter? 

• Vilka genusrelaterade normer upplever pojkar respektive flickor i årskurs 6 och 7 

kring läsning och läsmotivation? 

 

2 Teoretiska utgångspunkter om läsning 
Både normer och genus är socialt konstruerade mönster som individer förhåller sig till, 

med eller utan vetskap om dess existens eller inverkan. För att undersöka dessa behövs 

en socialkonstruktivistisk infallsvinkel, då socialkonstruktivismen avser att undersöka 

och synliggöra de sociala strukturer som ligger till grund för det vi anser vara normalt och 

som styr oss utan att vi är medvetna om dem (Allwood & Erikson, 2017, 145). Läsning 

och läsmotivation är ett område där normer och genus har stor inverkan. Detta visar sig 

bland annat genom grupptryck, uppfattning om vilka böcker som är anpassade för flickor 

respektive pojkar och ojämlika förväntningar på flickor och pojkars prestationer. 
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2.1 Läsmotivation 

Detta avsnitt handlar om den tidigare forskning om motivation, läsmotivation, 

genusmönster och grupptryck som denna studie stödjer sig på. 

 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

I flertalet studier om läsmotivation görs skillnad mellan inre och yttre motivation. 

McGeown et al. (2012, s. 239) förklarar att de elever som läser för eget intresse och 

njutnings skull känner en inre motivation, medan de läsare som har en yttre motivation 

känner påtryckningar och/eller vill prestera väl inför exempelvis föräldrar eller lärare.  

Deci och Ryan (2000, s. 55), som har studerat de två motivationsvariationerna ingående 

under många år, menar att läsförståelsen hos läsare som har inre respektive yttre 

läsmotivation skiljer sig avsevärt. De menar att den inre motivationen i stor utsträckning 

förekommer hos de elever som är kreativa och har en långvarig och högkvalitativ 

inlärning. Bland de elever som känner yttre motivation brukar däremot fler lära sig för 

stunden, vilket kan bli ett problem i längden då förkunskap inom ett område kan behövas 

för att ny information ska kunna bli begriplig. Eftersom inre respektive yttre motivation 

verkar ge upphov till skilda inlärningsresultat är det av vikt att undersöka varför vissa 

elever inte finner inre motivation.  

 

2.1.2 Motivation och genus 

I McGeowns et al. (2012) studie om flickor och pojkars inställning till läsande framkom 

att de elever som har en feminin identitet generellt har en högre inre motivation till att 

läsa än de som har en maskulin identitet. Studien fokuserar i synnerhet på de nyligen 

nämnda identiteterna snarare än elevernas biologiska kön då författarna menar att den 

inre motivationen inte är könsbunden utan genusbetingad. Detta är en infallsvinkel som 

inte nämns i andra undersökningar, till exempel OECD:s (2009) där skillnaden utlästes 

utifrån biologisk könstillhörighet. För att en undersökning ska kunna genomföras ur ett 

genusperspektiv behöver undersökningsledaren antingen komma nära inpå dem som 

studeras, eller utgå ifrån de studerades egna utsagor om sina upplevelser, vilket OECD 

inte har gjort. McGeowns et al. slutsats om att det är genus och inte biologiskt kön som 

ligger till grund för de skilda resultaten är av vikt då genus är föränderligt, medan det 
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biologiska könet är konstant. Connell (2009, s. 18 f) förklarar genus som en process där 

män och pojkar formas in i maskulinitet, och flickor och kvinnor feminiseras. Formningen 

sker för att vi ska kunna passa in i den mall som samhället har av oss. Att just genus, och 

inte biologiskt kön, anses ligga till grund för resultatskillnaderna gällande läsmotivation 

är utgångspunkten i den här studien, då de normer som ligger till grund för 

genusskillnader inom området läsning och läsmotivation ämnas undersökas.  

 

2.1.3 Motivation och grupptryck  

Deci och Ryan (2000, s. 73) menar att det är vanligt att motivation uppstår för att en 

individ vill känna samhörighet eller kunna identifiera sig med andra. Det kan ta sig uttryck 

i att elever väljer att läsa för att känna en samhörighet med antingen lärare, föräldrar eller 

klasskamrater som också läser. Samhörighetsmotivet förekommer till viss del hos dem 

som känner inre motivation, men i väldigt stor utsträckning för dem som känner yttre 

motivation. Samhörighet och yttre motivation går, enligt Deci och Ryan (2000, s. 73) 

hand i hand. Resonemanget fungerar även åt andra hållet, alltså att en individ blir 

motiverad att inte göra något baserat på att en eller flera andra personer uttrycker en 

negativ inställning till det som ska göras. På så vis kan läsintresset i en hel klass eller en 

separat grupp sjunka på grund av att antingen en individ med högt anseende eller flera 

inom samma krets visar en motvilja till att läsa skönlitterära texter. 

 

2.2 Normer 

En norm kan övergripande beskrivas som ett rättesnöre eller en måttstock (Svenska 

Akademien, 2006, s. 619). Termen används ofta för att beskriva sociala handlingsmönster 

utifrån ifall de överensstämmer med det som anses vara normalt eller inte. En norm anger 

vad som är ett vedertaget beteende inom en social grupp samtidigt som den tydliggör det 

som anses vara avvikande. Alla människor behöver känna samhörighet med andra, vilket 

enklast uppnås genom att personer i ett socialt sammanhang lever och agerar efter samma 

normer (Young, 2008 s.1). I detta avsnitt behandlas samhällets behov av normer samt 

genusrelaterade normers inverkan på elever i skolan och deras relation till läsning av 

litterära texter. 
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2.2.1 Normer, samhället och gruppen 

Durkheim (1974, s. 73) menar att människan ställer sig ödmjuk inför samhället och 

kollektivet, då det har format henne och möjliggjort utvecklingen av hennes inre väsen. 

Människan har en tillit till att samhället i sig är en auktoritet med hög moral, vilket 

genererar medborgare som följer strömmen utan att i stor grad ifrågasätta de 

förutbestämda riktningarna. Vidare menar han (1978, s. 13) att det kollektiva 

medvetandet inte nödvändigtvis stämmer överens med den enskilde individens. Samhället 

och dess undergrupper, till exempel yrkes- och familjegrupper, fastställer vedertagna 

handlingssätt, alltså normer, som passar för det interna kollektivet. Dessa normer utövar 

en makt över medborgarna. Makten är osynlig för den som följer det vedertagna 

handlingssättet, men blir tydlig för individen som inte samtycker. Individen kan välja att 

bryta mot dessa normer, men hamnar då utanför kollektivet som följd (Durkheim, 1978, 

s. 22). För att bli accepterad av en social grupp behöver alltså individen rätta sig efter 

rådande normer. Yrkesgrupper och politiska grupper har inflytande över den enskilde 

individen som sedan bär med sig de invanda normerna till familjegruppen. I slutändan 

bär barnet med sig dessa normer in i skolans värld. 

 

2.2.2 Normer och genus i skolan 

Eleverna bär alltså med sig normer i form av invanda mönster och värderingar in i skolan. 

Dessa mönster kan ha lärts in såväl i hemmet som i andra sociala konstellationer där 

eleverna befinner sig. Även om lärare och skolledning också kan ha vissa förutfattade 

meningar om hur elever med olika könstillhörighet bör uppföra sig behöver alltså inte 

uppfattningar om könsroller i skolan vara ett direkt resultat av den pedagogiska 

verksamheten som bedrivs, utan kan vara en avspegling av de värderingar eleverna 

behöver foga sig i för att passa in i specifika sociala sammanhang även utanför skolan 

(SOU 2009:64, s. 153). I skolan befinner sig eleverna i formella grupper i form av klasser 

och informella grupper som kompisgäng. I dessa grupper kan det vara känsligt att avvika 

från de accepterade normerna. Bland annat är det en allmänt vedertagen uppfattning att 

pojkar ska vara duktiga på idrott, föredra trä- och metallslöjd framför textilslöjd samt ha 

en tuff attityd (SOU 2009:64, s.159). Den pojke som aktivt avviker från dessa 

förväntningar riskerar att hamna utanför gemenskapen. Även för flickor kan det vara svårt 

att bryta mot de rådande könsnormerna i skolan, men det anses ändå vara mer accepterat 

att flickor tar till sig pojkattribut än vice versa (SOU 2009:64, s. 159). Om det finns en 
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norm om att läsning är mer flickbetingat borde alltså pojkar som uppskattar läsning känna 

av ett visst utanförskap, samtidigt som det finns en större acceptans för flickor som tar 

avstånd från att läsa litterära texter. 

 

2.2.3 Genusrelaterade normer om läsning 

Enligt flertalet forskare och författare finns det en norm att pojkar generellt ska läsa 

böcker skrivna om pojkar, medan flickor är mer flexibla och kan läsa om både manliga 

och kvinnliga huvudkaraktärer. Nettervik (2002, s. 110) menar att det inte enbart handlar 

om huvudkaraktärens kön, utan att de personlighetsideal för pojkar respektive flickor som 

lyfts fram är avgörande. Historiskt sett är böcker med pojkar i huvudrollen vanligen av 

en äventyrlig sort och huvudkaraktären har ofta hög status och uppvisar stort mod. 

Handlingen utspelar sig ofta utanför hemmet, vilket visar på karaktärens mod och 

äventyrslystnad. Så kallade flickböcker har kvinnliga huvudkaraktärer som är 

skötsamma, husliga och lugna. Dessa böcker rör sig mestadels runt hemmiljön och 

handlar i stor utsträckning om relationer. Nettervik (2002, s. 111) förklarar att dessa 

skillnader i karaktärs- och miljöskildring har en förankring i vårt historiska sätt satt se på 

vad som är manligt och kvinnligt. Även om flickor lika gärna läser böcker om äventyrliga 

pojkar ansågs det tidigare finnas ett värde i att ge dem kvinnliga litterära förebilder för att 

på så vis fostras in i sin framtida roll som hem- och barnvårdare. Trots att Nettervik (2002) 

har ett historiskt perspektiv på hur barnböcker skildras och emottas får hon medhålla av 

de mer nutidsinriktade professorerna Nikolajeva (2017) och Kåreland (2005). Kåreland 

(2005, s. 16) menar att pojkar i synnerhet vill läsa om manliga huvudkaraktärer medan 

flickor är lite mindre beroende av karaktärernas könstillhörighet. Nikolajeva (2017, s. 38) 

tar det steget längre och anser att det inte finns några utpräglade pojkböcker då de böcker 

som idag läses av pojkar även uppskattas av flickor. Däremot, menar hon, finns det 

bokgenrer som nästan uteslutande läses av flickor och därför kan kallas ”flickböcker”. 

Flickor har således ett mycket bredare urval av skönlitteratur än pojkar. Möjligen är det 

det historiska arvet Nettervik (2002, s. 110) vittnar om som lever kvar; att pojkar har svårt 

att förlika sig med de normer som präglat flickor i litteraturen. Vidare kan koppling göras 

till den statliga utredning (SOU 2009:64, s. 159) som visar att det överlag är mindre 

accepterat för pojkar att ta till sig flickattribut än vad det är för flickor att tillägna sig 

pojkattribut. Litteraturutbudet för pojkar blir onödigt snävt på grund av de normer som 

avgränsar vad som anses vara manligt och kvinnligt. Nettervik (2002, s. 110) anar själv 
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att det förhåller sig på det viset. Hon är av uppfattningen att pojkar som vill läsa böcker 

med kvinnliga huvudkaraktärer och händelser typiska för ”flickböcker” måste smyga med 

sitt bokval för att inte behöva utstå hån och nedvärderas av sin omgivning. Vidare tror 

hon att förklaringen ligger i hur vi ser på och värderar de olika könen, alltså vilka normer 

som är kopplade till det som anses vara feminint och maskulint. Kåreland (2005, s. 16) 

hänvisar även till studier av bl.a. Molloy (2003) och Mellin McCracken (1992), som visar 

på att de flesta böcker som tas upp i klassrummet har manliga huvudkaraktärer och är 

skriva av män. De böcker lärare förespråkar för sina klasser följer alltså en tydligt 

genusinriktad norm – normen om att de manliga attributen i litteratur är accepterade av 

alla men att de kvinnliga inte är lika allmängiltiga.   

 

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras hur data om elevers förhållande till läsning och uppfattning om 

genusrelaterade normer har samlats in, valts ut, avgränsats och analyserats.  

Undersökningen genomfördes vid en skola i södra Sverige. Skolan valdes ut eftersom jag 

sedan tidigare har en tjänst som hem- och konsumentkunskapslärare där och således redan 

har en relation till rektorer, lärare, elever och, i viss mån, föräldrar. På så vis ifrågasattes 

varken studiens syfte eller att det var just jag som skulle genomföra den, vilket kanske 

hade varit fallet om jag vore en, för de inblandade, okänd person.  

Från början var tanken att genomföra en enkätundersökning med samtliga elever som 

önskade delta och därefter välja ut fyra pojkar ur varje klass för fördjupande intervjuer då 

det ursprungliga syftet var att kartlägga de normer pojkar upplever kring läsning och 

läsmotivation. I enkätundersökningen uppmuntrades dock även flickor att delta då deras 

svar kunde användas för att ställas i relation till pojkarnas. Efter genomförande och 

sammanställning av enkätsvar och intervjuer framkom dock att enkätsvaren var 

tillräckliga för att ge svar på både elevernas inställning till läsning av litteratur och vilka 

genusrelaterade normer de uppfattade kring det. Intervjuerna med pojkarna tillförde 

ingenting nytt, och flickornas syn på normerna ansågs vara för tydliga och ingående för 

att bortses från. Av den anledningen togs beslutet att ändra syfte och frågeställningar till 

att handla om både pojkar och flickors upplevda normer, istället för enbart pojkarnas. I 

resultat- och analysavsnittet presenteras inte samtliga enkätfrågor. De som har valts bort 

har gått i linje med svar på tidigare frågor.  
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Studien genomfördes alltså som en enkätundersökning. Den insamlade datan 

sammanställdes därefter kvantitativt i form av tabeller och diagram och bearbetades 

därefter även kvalitativt genom att jämförelser gjordes mellan de olika informanternas 

svar och internt i de individuella informanternas enkäter. Varje enskild informants svar 

jämfördes alltså med dennes övriga svar för att se om tydliga mönster kunde utrönas (jfr 

Trosts egenskapspyramid variant G, Trost & Hultåker, 2016, s. 20).    

  

3.1 Enkäter 

Information om elevernas inställning till läsning och läsmotivation samlades in genom 

enkätsvar. Enligt Stensmo (2002, s. 28) ligger styrkan i enkätundersökningar i att en hel 

populations inställning kan undersökas varpå generella drag blir tydliga. I denna studie 

ämnas generella drag utifrån respondenternas könstillhörighet undersökas. 

Studien genomfördes i årskurs 6 och 7 på en mindre skola i södra Sverige. Skolan hade 

enbart en klass i varje årskurs, varför antalet svarande blev lågt. Ur årskurs 6 deltog 17 

elever varav tio flickor och sju pojkar. Ur årskurs 7 deltog 15 elever varav åtta pojkar och 

sju flickor. Undersökningens syfte var att samla in information om elevernas inställning 

till läsning samt deras syn på läsning och genus. Sammanlagt deltog 17 flickor och 15 

pojkar.  

För att få en så allmän bild som möjligt av elevernas inställning till läsning och upplevelse 

av normer fick samtliga deltagare svara på 15 ämnesriktade frågor i enkäter (se Bilaga 1). 

Frågorna var delvis lånade från Skolverkets enkät Om din läsning som riktar sig till elever 

i åldrarna 12–15 år. Samtliga 15 frågor erbjöd förutbestämda svarsalternativ, och till de 

sista två frågorna fick respondenterna även motivera sina val i fritext.  

Eleverna i årskurs 6 fyllde i de tilldelade enkäterna individuellt och under tystnad. I 

årskurs 7 uttryckte fyra elever, två flickor och två pojkar, högljutt sin negativa inställning 

till läsning under tiden som enkäterna fylldes i. Stämningen uppfattades som raljant. 

Ingen elev uttryckte något positivt så att alla klasskamrater kunde uppfatta det. En lärare, 

som för tillfället är mentor i årskurs 6 och tidigare mentor för nuvarande årskurs 7, 

bekräftade att de som nu går i årskurs sju genom åren haft en allmänt mer negativ 

inställning till skolan och skoluppgifter jämfört med den elevgrupp som nu utgör årskurs 

6. Lärarens åsikt ansågs vara av vikt får studien då den understryker att elevernas 

inställning generellt är så som den uppfattades vid tillfället då enkäten fylldes i.  
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3.1.1 Bortfall 

Då samtliga aktuella elever var under 15 år fick de inte deltaga i studien utan målsmans 

tillstånd. För att nå detta skickades en samtyckesblankett (se Bilaga 2) hem med varje 

elev. Enkäterna innehöll den information föräldrarna behövde ta del av och godkänna för 

att eleverna skulle få vara med i undersökningen (jfr Forskningsetiska reflektioner 

nedan).  

Ur årskurs 6 avstod sju elever, fyra pojkar och tre flickor, från att lämna in blanketten och 

kunde således inte vara med i studien. Ur årskurs 7 avstod sex elever från att lämna in 

blanketten, samtliga pojkar. En flicka lämnade in sin blankett med nekande svar och 

ytterligare två elever, en flicka och en pojke, var frånvarande vid det tillfälle då enkäterna 

genomfördes. Sammanlagt blev det ett bortfall på 16 potentiella informanter.  En besvarad 

enkät valdes även bort då informanten skrev av en klasskamrat. Hennes svar var således 

inte ärliga och bedömdes generera felaktig statistik.  

Trots att antalet informanter inte är tillräckligt stort för att generella slutsatser ska kunna 

dras är studien fortfarande av intresse då den visar hur små grupper kan förhålla sig till 

mer övergripande och sedan tidigare kartlagda mönster. Den visar även vilka normer om 

läsning som kan förekomma i enskilda klasser, vilket är av intresse om liknande studier 

görs på andra skolor. 

 

3.2 Forskningsetiska reflektioner 

För att undersökningen skulle vara möjlig att genomföra behövde den uppfylla 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekraven för god forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002, 6). Dessa uppfylldes genom att elever och vårdnadshavare fick 

information om studien och elevernas uppgift i den, elevernas möjlighet att själva välja 

att delta eller inte samt deras möjlighet att avsluta deltagandet när än de önskade. 

Vårdnadshavarnas godkännande behövdes då samtliga berörda elever var under 15 år. 

Detta skedde genom att föräldrarna tilldelades en samtycksblankett med all information 

där de sedan angav om de godkände eller inte godkände sitt barns medverkan. Ingen 

information som framgår i undersökningen är etiskt känslig, men alla personuppgifter har 

behandlats konfidentiellt, dvs. att skolan och informanternas namn inte är tillgängliga för 
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någon utanför undersökningen. Vid redogörelser av enkäterna nämns inga namn. De 

deltagande försäkrades även om att den insamlade datan inte kommer användas för andra 

ändamål än de studien avser att undersöka. 

 

3.3 Analysmetoder 

I detta avsnitt presenteras hur den insamlade datan har analyserats statistiskt och 

hermeneutiskt.  

 

3.3.1 Statistisk analys 

Efter att samtliga enkäter fyllts i sammanställdes de utifrån respondenternas köns- och 

årskurstillhörighet, varpå likheter och skillnader jämfördes grupperna emellan. Det 

kvantitativa materialet, i form av procent och antal informanter, kan även på ett tydligt 

sätt jämföras med resultat från tidigare kvantitativ forskning, exempelvis PISA-

undersökningen 2009 (OECD, 2010). Inledningsvis genomfördes en statistisk analys för 

att tydliggöra eventuella skillnader och likheter inom och mellan de olika grupperna, så 

kallade samband (Trost, 2016, s. 115; Denscombe, 2016, s. 360). I denna första jämförelse 

urskildes tydliga skillnader både mellan köns- och årskursgrupperingarna. Vidare gjordes 

jämförelser mellan hur de enskilda respondenterna svarat i förhållande till sina tidigare 

svar för att därigenom kartlägga individuella motstridigheter och ytterligare interna och 

generella samband.  

 

3.3.2 Hermeneutisk analysmetod  

Den enda öppna frågan, följdfrågan till de två sista enkätfrågorna, sammanställdes i 

kategorier och analyserades hermeneutiskt (jfr Stensmo, 2002, s. 113). En tolkning 

gjordes först utifrån samtliga svar för att få en generell uppfattning om av vilket slag 

svaren var. Därefter analyserades och tolkades de enskilt innan de delades in i kategorier. 

Efter kategoriseringen gjordes en ny analys av hur väl analyserna representerade samtliga 

svar, och om de olika svaren hade tolkats korrekt och placerats i rätt kategori. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen. Enkätsvaren presenteras i 

diagramform där samtliga svar delas in efter respondenternas kön. Under varje diagram 

finns en tabell som visar exakt hur många flickor respektive pojkar ur varje klass som 

angivit de olika svaren. Vid behov räknas innehållet i tabellerna även om till procentform 

för att paralleller mellan diagrammen och tabellerna, eller klasserna emellan, ska kunna 

bli tydligare. Ibland behöver vissa av grupperna (antingen utifrån kön eller årskurs) ställas 

i relation till den andra könsgruppen inom samma årskursgrupp eller samma könsgrupp 

fast i den andra årskursen. I vissa fall behöver flera olika jämförelser göras till en och 

samma fråga, varpå jag har valt att inte göra specifika diagram utifrån varje fall. Istället 

presenterar jag informanterna som antal svarande i varje kategori genom diagram och 

räknar därefter manuellt ut hur de olika grupperna förhåller sig till varandra procentuellt. 

Samma tillvägagångssätt används när antalet elever med ett specifikt svarsalternativ 

jämförs utifrån köns- eller årskurstillhörighet. 

 

4.1 Elevers läsglädje 

Genom enkäten fick samtliga elever gradera hur mycket de tycker om att läsa. Resultatet 

presenteras i diagrammet (Figur 1) och tabellen (Figur 2) nedan. 

Figur 1 – Diagram 1 
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Figur 2 – Tabell 1 

 
Inte alls Lite Ganska mycket Mycket 

Pojkar åk 6 1 1 4 1 

Flickor åk 6 0 3 5 2 

Pojkar åk 7 2 5 1 0 

Flickor åk 7 2 2 3 0 

 

Ur diagrammet och tabellen kan två tydliga faktum urskiljas. Flickorna är överlag 

avsevärt mer positivt inställda till läsning än vad pojkarna är, och eleverna i årskurs 7 har 

en mer allmänt negativ inställning till läsning än eleverna i årskurs 6. 

 

4.2 Varför eleverna läser skönlitteratur 

Eleverna fick, utifrån förutbestämda svarsalternativ, ange anledningen till att de läser 

skönlitteratur. Resultaten ses i diagrammet (Figur 3) och tabellen (Figur 4) nedan. 

Figur 3 – Diagram 2  

 

 

 

 

53%

40%

18%

7%

18%

20% 27%

12%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flicka

Pojke

Varför läser eleverna skönlitteratur?

Jag tycker att det är roligt Jag lär mig mycket av det

Lärare eller föräldrar tvingar mig Jag läser inte skönlitteratur

Annan anledning



  

 

13 

Figur 4 – Tabell 2  

 Roligt Lär sig mycket Tvingas Läser ej Annan 

Pojke åk 6 5 0 1 1 0 

Flicka åk 6 7 2 0 0 1 

Pojke åk 7 1 1 2 3 1 

Flicka åk 7 2 1 3 0 1 

 

Eleverna fortsätter att följa ett mönster där en högre andel flickor än pojkar läser för att 

de tycker att det är roligt; 53 % jämfört med 40 %. 27 % av de tillfrågade pojkarna uppgav 

att de inte läser skönlitteratur alls – ett svarsalternativ som inte valdes av en enda flicka. 

Däremot svarade 18 % av flickorna att de läser för att de tvingas av lärare eller föräldrar. 

Motsvarande siffra för pojkarna var 20 %. 18 % av flickorna och 7 % av pojkarna uppgav 

att de läser för att de lär sig mycket av det.  

Även gällande denna fråga syns skillnader mellan årskurs 6 och 7 där 12 av eleverna 

(motsvarande 71 %) i årskurs 6 svarade att de läser av intresse jämfört med 3 av eleverna 

i årskurs 7 (motsvarande 20 %). 1 elev i årskurs 6 (6 %) kände sig tvingad att läsa, jämfört 

med 5 (33 %) av de tillfrågade i årskurs 7. 
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4.3 Hur ofta eleverna läser på fritiden 

Figur 5 – Diagram 3 

 

Figur 6 – tabell 3 

 Varje/nästan varje 

dag 

2–3 gånger i 

veckan 

2–3 gånger i 

månaden 

Mer sällan Aldrig 

Pojke åk 6 2 1 1 2 1 

Flicka åk 6 3 5 0 2 0 

Pojke åk 7 1 0 2 2 3 

Flicka åk 7 0 2 1 0 4 

 

Diagrammet visar att 59 % av flickorna läser på fritiden minst två gånger i veckan. 27 % 

av pojkarna uppger detsamma. 20 % av pojkarna och 6 % av flickorna svarade att de läser 

2–3 gånger i månaden. 54 % av pojkarna och 36 % av flickorna att de läser mer sällan än 

2–3 gånger per månad eller mer sällan.  

Av tabellen går att utläsa att eleverna i årskurs 6 överlag läser mer än eleverna i årskurs 

7. Fem av sex (83 %) av de dagligen läsande eleverna går i årskurs 6. Samtidigt går sju 

av åtta (86 %) elever som uppgav att de aldrig läser på fritiden i årskurs 7.  Av eleverna i 

årskurs 7 är det fler flickor än pojkar som anger att de aldrig läser på fritiden, samtidigt 

som det i årskurs 6 inte är någon flicka och endast en pojke som uppgett samma svar. 
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4.4 Elevernas uppfattning huruvida de läser tillräckligt mycket 

Härnedan presenteras i vilken utsträckning eleverna tycker att de läser tillräckligt mycket 

samt hur inställningen till denna fråga förhåller sig till svaren i de tidigare frågorna.  

Figur 7 – Diagram 4 

 

Figur 8 – Tabell 4 

 Ja  Nej, vill läsa mer Nej, vill ej läsa mer 

Pojke åk 6 5 1 1 

Flicka åk 6 4 5 1 

Pojke åk 7 5 2 1 

Flicka åk 7 2 1 4 

 

På frågan ”Tycker du att du läser tillräckligt mycket?” svarade 67 % av pojkarna och 35 

% av flickorna ”ja”. 20 % och 35 % av flickorna uppgav att de inte läste tillräckligt 

mycket, men att de skulle vilja läsa mer. De resterande 13 % pojkar och 29 % flickor 

menade att de inte tyckte att de läste tillräckligt mycket, men att de inte ville läsa mer. 

Av samtliga elever i årskurs 6 svarade enbart två (12 %), en flicka och en pojke, att de 

inte läser tillräckligt mycket men att de inte vill läsa mer. I årskurs 7 är motsvarande siffra 

fem, varav en pojke och fyra flickor. De fyra flickorna motsvarar 57 % av samtliga 
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deltagande flickor i årskurs 7. Fem pojkar och fyra flickor i årskurs 6 tyckte att de läser 

tillräckligt mycket. I årskurs 7 svarade fem pojkar och två flickor detsamma. 

Enbart en av de fem pojkar i årskurs 7 som svarat ”ja” på frågan uppgav att han läste varje 

dag. En av de andra svarade att han läste 2–3 gånger i månaden, och en tredje uppgav att 

han läste mer sällan än så. Resterande två pojkar i samma kategori svarade att de aldrig 

läser böcker på fritiden. Två av dem uppgav att de enbart läste skönlitteratur på grund av 

tvång från lärare eller föräldrar. Enbart en av dessa fem pojkar angav att han tyckte ganska 

mycket om att läsa, trots att han aldrig läste på fritiden. En annan svarade att han inte alls 

tyckte om att läsa, och de tre sista svarade att de tyckte lite om det. 

Lika många pojkar i årskurs 6 som 7 svarade att de tyckte att de läste tillräckligt mycket. 

Till skillnad från hur det förhöll sig i årskurs 7 var det bara en av pojkarna i årskurs 6 som 

var negativt inställd till läsning och ändå tyckte att han inte behövde läsa mer. Övriga fyra 

elever i årskurs 6 i denna svarskategori uppgav att de tyckte väldigt eller ganska mycket 

om att läsa. En av dem svarade att han läste varje dag och en annan att han läste 2–3 

gånger i veckan. Den tredje uppgav att han läste 2–3 gånger i månaden och den fjärde 

menade att han aldrig läste på fritiden, trots att han tyckte ganska mycket om det.  

De två flickorna i årskurs 7 som svarade att de tyckte att de läste tillräckligt mycket hade 

tidigare angivit skilda svar. Den ena svarade att hon tyckte ganska mycket om att läsa, att 

anledningen till att hon läste var att hon tyckte att det var roligt och att hon på sin fritid 

läste 2–3 gånger i veckan.  Den andra flickan inom samma kategori svarade hon tyckte 

lite om att läsa, enbart läste för att lärare eller föräldrar tvingade henne, samt att hon aldrig 

läste på fritiden. Däremot uppgav alla fyra flickor inom samma svarskategori i årskurs 6 

att de tyckte väldigt eller ganska mycket om att läsa, att de läser för att det är roligt och 

att de läser 2–7 gånger i veckan på sin fritid.  

De två pojkarna i årskurs 6 och 7 som svarade att de inte tyckte att de läste tillräckligt 

mycket, men inte ville läsa mer förhöll sig negativt även till övriga frågor. Båda två 

svarade att de aldrig läste på fritiden och bara läste på grund av tvång av lärare i skolan. 

Samtliga fyra flickor i årskurs 7 som svarade att de inte tyckte att de läste tillräckligt 

mycket, men att de inte skulle vilja läsa mer, hade tidigare svarat antingen att de tyckte 

lite om att läsa eller att de inte tyckte om det alls. Två av dem uppgav även att de läste på 

grund av tvång från lärare. Den tredje motiverade sitt läsande med att hon blev smart av 

det, och den fjärde ville inte uppge av vilken anledning hon läste skönlitterära texter. Tre 
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av dem angav även att de aldrig läste på fritiden, och den fjärde svarade att hon läste 2–3 

gånger i månaden. Den enda flickan i årskurs 6 som svarade att hon inte ville läsa uppgav 

att hon generellt tyckte om att läsa, men inte gjorde det på fritiden. Hon kände inte av 

något tvång från varken lärare eller föräldrar. 

Båda pojkar i årskurs 7 som angav att de skulle vilja läsa mer hade tidigare svarat att de 

bara tycker lite om att läsa. Den ena uppgav dock att han läste för att han tyckte att det 

var roligt, men att han på sin fritid endast läste 2–3 gånger i månaden. Den andra svarade 

att han läste för att lära sig saker, men på fritiden skedde det mer sällan än 2 gånger i 

månaden. Den enda pojken i årskurs 6 som svarade att han skulle vilja läsa mer uppgav 

att han tyckte att det var ganska roligt att läsa, och att han på sin fritid läste varje eller 

nästan varje dag. 

Hälften av alla flickor i årskurs 6 svarade att de skulle vilja läsa mer, trots att fem av dem 

uppgav att de läste mellan 2 och 7 gånger i veckan på fritiden. Den femte flickan angav 

att hon läste mer sällan än 2–3 gånger i månaden, och att hon bara tyckte lite om att läsa. 

Bland de fyra flickor som läste mer frekvent uppgav tre att de tyckte ganska eller väldigt 

mycket om att läsa. Den fjärde flickan tyckte bara att det var lite roligt att läsa, men ville 

läsa mer för att hon lär sig mycket av det. Den enda flickan i årskurs 7 som svarade att 

hon skulle vilja läsa mer tyckte ganska mycket om att läsa och läste 2–3 gånger i veckan 

på sin fritid. 

 

  



  

 

18 

4.5 Läsningens status hos eleverna och deras vänner  

I detta avsnitt presenteras vilken status läsning har för eleverna och hur de upplever att 

vännerna uppfattar det. 

Figur 9 – Diagram 5 

 

Figur 10 – Tabell 5 

 Bra och roligt Inte bra och roligt Tänker inte mycket på 

det 

Eget svar 

Pojke åk 6 4 0 3 0 

Flicka åk 6 5 0 5 0 

Pojke åk 7 2 0 5 1 

Flicka åk 7 1 0 6 0 

 

Det är relativt jämnt mellan pojkarna och flickorna i just denna fråga. 40 % av pojkarna 

jämfört med 35 % av flickorna anser att det är bra och roligt att läsa mycket. En pojke, 

motsvarande 7 % av samtliga svarande pojkar, svarade att läsning var ”bra men inte 

roligt”. Övriga flickor och pojkar uppgav att de inte tänkte så mycket på saken. 

Överlag ställer sig eleverna i årskurs 6 återigen mer positiva till frågan, jämfört med 

eleverna i årskurs 7. I synnerhet flickorna i årskurs 7 sticker ut där sex av sju (86 %) 

svarade att de inte tänkte mycket på saken. 
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Figur 11 – Diagram 6 

 

Figur 12 – Tabell 6 

 Bra och roligt Inte bra och roligt De bryr sig inte så 

mycket 

Eget svar 

Pojke åk 6 2 0 5 0 

Flicka åk 6 6 0 3 1 

Pojke åk 7 1 3 4 0 

Flicka åk 7 0 5 2 0 

 

Flickorna tror överlag att deras vänner antingen tycker att läsning är bra och roligt eller 

inte bra och roligt i större utsträckning är vad pojkarna gör. Pojkarna tror i större 

utsträckning att deras vänner inte bryr sig så mycket om huruvida läsning är bra och roligt 

eller inte. 

En tydlig skillnad finns mellan klasserna då ingen elev i årskurs 6 uppfattade det som att 

vännerna var negativt inställda till läsning, medan åtta av de 15 (53 %) eleverna i årskurs 

7 trodde att deras vänner tyckte att läsning inte var bra och roligt. I synnerhet flickorna, 

där fem av sju (71 %) hade uppfattningen att deras vänner var negativt inställda till 

läsning. Motsvarande siffra för pojkarna i samma klass var 37 %.  
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4.6 Elevernas uppfattning om vilka som läser mest och vilka som tycker 

att det är roligast 

Eleverna fick svara på vilka de tror läser mest och vilka de tror tycker att läsning är 

roligast utifrån svarsalternativen ”flickor”, ”pojkar” och ”de läser lika mycket”/”de tycker 

att det är lika roligt”. Efter att eleverna tagit ställning blev de även ombedda att motivera 

sina svar skriftligt. Nedan presenteras diagram och tabeller över svaren samt de skriftliga 

motiveringarna indelade i kategorier. 

Figur 13 – Diagram 7 

 

Figur 14 – Tabell 7 

 Flickor Pojkar Lika mycket 

Pojkar åk 6 3 0 4 

Flickor åk 6 10 0 0 

Pojkar åk 7 4 0 4 

Flickor åk 7 5 1 1 

 

En övervägande majoritet av samtliga tillfrågade flickor, 88 %, trodde att flickor överlag 

läser mest. Enbart 47 % av pojkarna trodde detsamma, medan resterande 53 % hade 

uppfattningen att flickor och pojkar läser lika mycket. Endast en flicka (6 %) trodde att 
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de läser lika mycket, och en trodde att pojkar överlag läser mer. Ingen pojke svarade att 

pojkar läser mest. 

 

Figur 15 – Diagram 8 

 

Figur 16 – Tabell 16 

 Flickor  Pojkar  Lika mycket 

Pojkar åk 6 3 0 4 

Flickor åk 6 9 0 1 

Pojkar åk 7 4 0 4 

Flickor åk 7 5 0 2 

 

Pojkarnas svar på denna fråga är identiska med svaren på föregående fråga. Däremot 

skiljer sig flickornas svar något då 82 %, jämfört med 88 tidigare, trodde att flickor 

överlag tycker att det är roligast att läsa. 18 % av flickorna uppgav att de trodde att flickor 

och pojkar tycker att det är lika roligt att läsa. Inga elever har svarat att de tror att pojkar 

är de som överlag uppskattar läsning mest. 

Samtliga pojkar i årskurs 6 som svarade att flickor och pojkar läser och uppskattar läsning 

lika mycket har tidigare uppgett att de själva tycker om att läsa ganska eller väldigt 

mycket. Enbart en av de tre pojkarna i årskurs 6 som trodde att flickor läser och uppskattar 
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läsning mer hade angivit att han själv tyckte ganska mycket om att läsa. De resterande två 

var överlag negativt inställda till läsning. Bland pojkarna i årskurs 7 går inget liknande 

mönster att urskilja då samtliga utom en tidigare uppgivit att de tycker lite eller inte alls 

om att läsa. De två flickorna i årskurs 7 som svarade att de trodde att pojkar och flickor 

uppskattar läsning lika mycket hade tidigare uppgett att de själva inte tycker om att läsa. 

Av de fem flickor i samma klass som trodde att flickor uppskattar läsning mest hade tre 

svarat att de själva tycker ganska mycket om att läsa. En svarade att hon tyckte om det 

lite och den sista tyckte inte om det alls. Här finns en viss spridning, även om alla positivt 

inställda flickor svarat likadant. Den enda respondenten, en flicka i årskurs 7, som svarade 

att hon tror att pojkar läser mest har tidigare uppgett att hon inte alls tycker om att läsa, 

att hon aldrig läser på fritiden och att hon inte vill läsa mer. 

Utöver att svara på vilka de tror läser mest och vilka som uppfattas tycka att läsning är 

roligast fick eleverna även motivera sina ställningstaganden skriftligt. Nedan presenteras 

en kategorisering av svaren där utvalda svar helt eller delvis skrivs ut. Om det inte är 

tydligt på förhand om citaten kommer från flickor eller pojkar anges ett (F) efter en flickas 

citat och (P) efter en pojkes. Samtliga svar anges inte i citat, men platsar i någon av de 

angivna kategorierna. Då flera pojkar och enstaka flickor valde att inte svara på denna 

fråga presenteras fler svar från flickor.  

Kategori 1: Flickor anses läsa och uppskatta läsning mer, baserat på att informanterna 

känner fler flickor än pojkar som tycker om att läsa. De flesta informanter i denna kategori 

utgår ifrån upplevelser hämtade ur sin omgivning och uttrycker bland annat att ”[…] jag 

tjänner några tjejer som gillar att läsa och ca 1 kille” (F), och ”det brukar vara så att flickor 

tycker om att läsa mycket mer än pojkar” (P). En annan utgår ifrån sig själv och svarar 

”jag känner inte några killar som läser lika mycket som jag” (F).  

Kategori 2: Flickor anses läsa och uppskatta läsning mer för att pojkar har andra 

intressen. Enbart flickor har uppgivit svar i denna kategori och skriver ”för att killar tänker 

mest på fotboll hela tiden”, ”för att dom flesta killarna spelar TV spel och sånt medans 

tjejer läser typ varje kväll och mer” och ”[…] tjejer läser mer för att de inte spelar lika 

mycket data”. 

Kategori 3: Flickor anses läsa och uppskatta läsning mer för att de satsar mer på skolan 

än vad pojkar gör. Flera flickor håller detta för sanning och uttrycker blad annat ”flickor 

satsar mer på skolan så jag tror att de är mer rediga att läsa” och ”[…] flickor tänker på 

att det är lärorikt att läsa och att flickorna vet att man utvecklar sitt ordförråd genom 
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läsning”. En pojke upplever det på liknande sätt och skriver ”för att flickor vill vara bra i 

skolan och lärarna godkänner plus föreldrarna. De vill ha bra betyg och de vill vara 

smarta”. 

Kategori 4: Flickor anses läsa och uppskatta läsning mer för att de har lättare att hitta 

litteratur. Enbart flickor anser att så är fallet och skriver bland annat ”jag tror det finns 

mer böcker som är skrivna lite mer för tjejer”, ”flickor […] kan lättare hitta böcker /serier 

som man kan följa” och ” för att tjejer kan läsa mer typ skönhetsböcker”.  

Kategori 5: Alla kan tycka om att läsa om man hittar en bra bok. I denna kategori har 

enbart två pojkar svarat. Båda har tidigare uppgivit att de uppskattar läsning och menar 

att ”[…] om man hittar en bra bok så gillar man den” och ”för att alla gillar olika böcker. 

Man läser de böcker man gillar därför tycker alla att det är lika roligt”. 

Kategori 6: De flesta, eller åtminstone några av varje kön, som informanterna känner 

tycker om att läsa. De pojkar som svarat i denna kategori menar därför att pojkar och 

flickor läser och uppskattar läsning lika mycket, och uttrycker det som att ”jag tycker att 

läsning är roligt och min syster” och ”nästan alla tycker ju om att läsa”.  

Kategori 7: Det beror på personligt tycke, inte könstillhörighet. En läsovillig flicka 

sällade sig till denna kategori genom svaret ”det spelar ingen roll vilket kön, det beror på 

fall man gillar att läsa eller inte”. 

Kategori 8: Det finns ett allmänt ointresse för läsning, då är kön irrelevant. Båda som 

svarade inom denna kategori är pojkar i årskurs 7 och uttryckte det som ”de flesta gillar 

inte men vissa gör” och ”för jag känner ingen som tycker om att läsa”. 

 

5 Analys 

5.1 Elevernas förhållande till läsning samt vilka normer som kan utläsas 

Trots det låga antalet informanter kan tydliga drag urskiljas, även om de inte kan anses 

vara allmängiltiga. Enkätundersökningen visar främst två genomgående drag. Flickorna 

är mer positivt inställda till läsning än pojkarna, och eleverna i årskurs 6 är generellt mer 

positiva än eleverna i årskurs 7. I detta avsnitt kommer resultaten från de olika frågorna 

analyseras och tolkas individuellt och tillsammans med övriga resultat. Analysen kommer 
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ske både utifrån genus- och årskurstillhörighet för att främja att normer på flera olika plan 

klargörs. 

Eleverna följer det mönster OECD (2010, s. 66) sedan tidigare kartlagt, där flickor 

förhåller sig mer positiva till läsning än vad pojkar gör. De flickor som uppgav att de 

tyckte om att läsa läser av lust och ofta på fritiden. De drevs alltså av inre motivation 

(McGeown et al., s. 2012, s. 239). Även om det var många pojkar som uttryckte sig 

positivt om läsning var det ändå 20 % fler flickor i samma kategori, vilket ger flickorna 

en övervägande majoritet. Samtidigt uttryckte dubbelt så många pojkar som flickor att de 

uppskattade läsning i liten grad eller inte alls, vilket styrker tesen att fler flickor känner 

en starkare inre motivation till läsning (jfr OECD, 2010, s. 66; McGeown et al., 2012, s. 

239). 

Eleverna i årskurs 7 förhöll sig jämförelsevis negativa till flertalet frågor. Bland annat 

uppgav elva av femton elever att de bara tyckte lite eller inte alls om att läsa. Med tanke 

på den raljanta stämning som rådde i klassrummet under tillfället då enkäten genomfördes 

krävs det att jag förhåller mig frågande till om svaren är ärliga eller ett resultat av 

grupptryck. Möjligen har eleverna accepterat ett socialt mönster, en norm, i klassen där 

de förväntas att inte uppskatta litteratur och därigenom platsar i ett socialt sammanhang 

(jfr normer, Young, 2008, s. 1). Den flicka vars enkät plockades bort hade inledningsvis 

svarat att hon tyckte ganska mycket om att läsa och att anledningen till att hon läste var 

för att hon tyckte om det, men valde sedermera att sudda ut sina svar och istället kopiera 

en klasskamrat som sedan tidigare tydligt uttalat att hon inte alls tyckte om att läsa. Denna 

händelse kan tala för att det finns ett tydligt grupptryck i klassen och att den som vill ingå 

i gemenskapen behöver rätta sig efter en eventuell norm om att ogilla litteratur och läsning 

(jfr Deci & Ryan, 2002, s. 73). 

Fler flickor än pojkar uppgav att de läste för att lära sig saker. Att läsa för att lära tyder 

på att eleverna känner en inre motivation, de läser av lust för att lära (McGeown et al., 

2012, s. 239). Ungefär lika stor andel flickor som pojkar svarade att de läste på grund av 

tvång från lärare eller föräldrar, vilket faller under yttre motivation. Sammanlagt visar en 

större andel flickor än pojkar tendenser till inre motivation.  

En stor andel elever tyckte att de läste tillräckligt mycket. Det finns dock väldigt stora 

skillnader inom dessa grupper då fyra av de fem pojkar i årskurs 7 som angav detta svar 

tidigare tydligt visat att de inte tycker om läsning och ägnar lite eller ingen tid alls åt det. 

Även en av pojkarna i årskurs 6 hade gett liknande svar. En övervägande majoritet av de 
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flickor som tidigare uppgett att de inte uppskattat läsning valde istället att svara att de inte 

tyckte att de läste tillräckligt mycket, men att de inte heller ville läsa mer. Dessa skillnader 

i förhållningssätt visar att pojkar antingen inte förstår eller väljer att slå ifrån sig att det 

kan finnas något positivt med att läsa, medan flickorna visar att de är medvetna om 

läsningens fördelar men vill inte ägna mer tid åt det. Om eleverna känner av att det finns 

normer om att de bör läsa kan det vara mer socialt accepterat för pojkarna att avvika från 

dessa än vad det är för flickorna (jfr SOU 2009:64, s. 159).  

Nästan alla flickor som uppgav att de inte tyckte att de läste tillräckligt mycket, men att 

de skulle vilja läsa mer, hade tidigare uppgett att de läste flera gånger i veckan, men tyckte 

ändå inte att det var tillräckligt. De flesta pojkar som läste i samma utsträckning tyckte 

däremot att de faktiskt läste tillräckligt mycket. I denna fråga går det dock inte att utläsa 

om de svarande vill läsa mer för att det är nyttigt för dem eller om de helt enkelt vill läsa 

mer för att de tycker att det är roligt. Oavsett vilket är det intressant att de elever som 

tycker om att läsa i så stor grad omedvetet svarar efter tidigare konstaterade genusmönster 

(jfr OECD, 2010, s. 66). Pojkar som har ett intresse av att läsa och läser mycket upplever 

att de läser tillräckligt, och flickor med samma intresse och samma engagemang skulle 

vilja läsa mer. Det här resultatet kan tyda på normer om att flickor ska prestera bättre än 

pojkar och har högre förväntningar på sig bland annat från lärare, vilket de även själva 

gav uttryck för när flera elever skrev att flickor satsar mer på skolan och vill få lärare och 

föräldrars godkännande. De synliggör en norm om att flickor förväntas vara duktigare än 

pojkar och anstränger sig därefter. Eftersom både flickor och pojkar märkt av detta 

mönster och skriver om det som att det vore något självklart kan paralleller dras till 

Connells (2009, s. 18) förklaring av genus som en process där flickor och pojkar formas 

i en mall som är vedertagen av samhället. Flickornas starkare strävan efter att vara duktiga 

är inget som tycks märkvärdigt, snarare förväntat. 

När informanterna skulle redogöra för sin attityd till läsning var det ingen som valde det 

negativa alternativet ”inte bra och roligt”. Samtliga elever angav antingen att de var 

positiva till läsning eller att de inte brydde sig. När de sedan skulle redogöra för hur de 

uppfattar att deras vänners attityd gentemot läsning är uppstod en tydlig klassuppdelning. 

I årskurs 6 svarade flera pojkar att de inte trodde att deras vänner brydde sig särskilt 

mycket, men när de svarade för sig själva visade det sig att de i större utsträckning hade 

en positiv inställning till läsning. Pojkarna tycktes tro att deras vänner inte skulle 

uppskatta läsning i den mån de gjorde, vilket kan tyda på att det finns en norm om att de 
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inte förväntas ha en positiv inställning till läsning. I enighet med Durkheims (1978, s. 13) 

teori behöver den enskilde individens åsikt inte vara i linje med det som är allmänt 

vedertaget, men individen väljer att sälla sig efter normen för att vara en del av en 

gemenskap. På samma vis verkar det förhålla sig här. Pojkarnas kollektiva beteende kring 

litteratur och läsning verkar vara att inte öppet visa sin uppskattning, men de enskilda 

individerna känner annorlunda.  

Även resultaten beträffande informanternas egen inställning och förväntningarna på 

vännernas inställning i årskurs 7 skiljde sig på ett intressant sätt. Åtta av de femton 

svarande trodde att vännerna tyckte att det inte var bra och roligt att läsa, när ingen i själva 

verket angivit detta svar om sin egen inställning. Det finns en möjlighet att den allmänna 

attityd som verkar ha skapats i klassen har dragits så till sin spets att de enskilda 

individerna inte längre känner igen sig själva i den. Kanske har eleverna accepterat en 

negativ inställning till läsning och litteratur bara för att få ta del av gemenskapen, utan att 

de egentligen håller med om attityden (jfr Young, 2008, s. 1; Durkheim, 1978, s.13).  

Tydliga mönster utkristalliserades när respondenterna fick redogöra för vilka de trodde 

läser och uppskattar läsning mest. Alla flickor som tyckte om att läsa samt de flesta 

pojkarna som inte tyckte om att läsa svarade att flickor generellt läser och uppskattar 

läsning mer. Pojkar som tyckte om att läsa och flickor som inte tyckte om att läsa svarade 

i stor utsträckning att flickor och pojkar läser och uppskattar läsning lika mycket. 

Eleverna utgick alltså delvis ifrån sig själva och sina egna intressen när de bedömde. Värt 

att notera är att de positivt inställda pojkarna och negativt inställda flickorna inte trodde 

att pojkar generellt läser mer än flickor. Svaren sträckte sig alltså från att flickor läser och 

uppskattar läsning mest, och att flickor och pojkar läser och uppskattar läsning lika 

mycket. Detta tyder på att de i alla fall har uppfattat någon slags norm om att läsning inte 

är vanligare bland pojkar än flickor. Möjligen kan svaren vara ett uttryck för det som 

diskuteras i SOU 2009:64 (s. 159), att det är svårt för pojkar att erkänna sig till något som 

anses vara feminint. De pojkar som tycker om att läsa har kanske svårt att acceptera att 

det är vanligare förekommande bland flickor. Det är svårt att bortförklara skillnaderna i 

uppfattning mellan de läsintresserade flickorna och pojkarna genom att hävda att pojkarna 

kanske inte upplever strukturerna eftersom alla positivt inställda flickor uppenbarligen 

ser dem tydligt. Att några av de negativt inställda flickorna svarade att det är lika vanligt 

att flickor och pojkar uppskattar läsning talar dock emot det som framkommer i 

utredningen (SOU 2009:64, s. 159), där det hävdas att flickor som uppvisar ett beteende 
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som är vanligare bland pojkar har lättare att accepteras än pojkar som uppvisar ett 

feminint. Att det bara är negativt inställda flickor som inte ser, alternativt väljer att inte 

erkänna, genusstrukturerna kan innebära att de upplever en form av utanförskap.    

5.2 Vilka normer eleverna själva upplever 

Eleverna kartlade tre normer som kan vara grundläggande för skillnaderna i 

läsmotivation. 

• Flickor vill vara duktigare/lydigare/lära sig mer/få bättre betyg/få lärares 

godkännande  

• Pojkar ägnar mer tid åt andra aktiviteter som att spela data-/Tv-spel, då läser 

flickorna 

• Det finns mer litteratur kopplad till flickor  

Flickors vilja att vara duktiga, lydiga, lära sig mer och få lärares godkännande vittnar om 

en norm som säger att det är dessa egenskaper och strävanden samhället förväntar sig av 

dem (jfr Connell, 2009, s. 18 f). En pojke som strävar efter detsamma avviker från den 

norm som säger att pojkar ska ha en tuff attityd, vilket kan resultera i utanförskap (SOU 

2009:64, s. 159). Normen om att pojkar ägnar mindre tid åt läsning än flickor eftersom 

de ägnar sig åt andra aktiviteter är svårare att analysera då jag inte funnit någon forskning 

inom området. Däremot kan ett antagande göras om att pojkar väljer att ägna sig åt andra 

aktiviteter än läsning om de upplever att läsning är något som är flickbetingat för att inte 

själva bli sammankopplade med flickattribut (jfr SOU 2009:64, s. 159; Connell, 2009, s. 

18). 

Den tredje normen, att det finns mer litteratur kopplad till flickor, stämmer överens med 

den tidigare forskning som finns inom området (jfr Nettervik 2002, s. 110f; Nikolajeva, 

2017, s. 38; Kåreland, 2017, s. 16). Författarnas uppfattning om att det finns ett större 

urval av litteratur för flickor än pojkar då flickor inte har lika snäva preferenser om 

huvudkaraktärens kön och bokens genre har inte nämnts ordagrant, men informanterna 

har uppfattat att pojkar har svårare att hitta passande litteratur och därigenom är mer 

kräsna. De har uppfattat en norm, även om de inte ser dess orsak. De flickor som svarade 

att flickor har ett bredare litteratururval då de anses kunna läsa bland annat 

skönhetsböcker har dock uppmärksammat att det finns vissa genrer eller intresseområden 

som inte är accepterade för pojkar. 
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6 Diskussion 

Var för sig var de två undersökta klasserna långt ifrån resultatet i PISA-undersökningen 

(OECD, 2010). Eleverna i årskurs 6 visade sig generellt vara mer positivt inställda till 

läsning än medeleleven och eleverna i årskurs 7 generellt mindre intresserade än 

medeleleven. Det sammanlagda resultatet för samtliga informanter visar dock att 

klasserna tillsammans når ett resultat som motsvarar det som framkom i PISA-

undersökningen (OECD, 2010). Individerna i klasserna skiljer sig dock väldigt mycket 

från varandra, vilket gör att det är svårt för en lärare att nå ut till alla.  

I årskurs 7 hade den negativa stämningen till litteratur gått så långt att flera elever 

uppfattade att kamrater ansåg läsning vara tråkigt och dåligt när så egentligen inte var 

fallet. För att få bukt med detta problem, som det faktiskt är om eleverna inte vågar vara 

sig själva, behöver klassens lärare arbeta med att tydliggöra och slå hål på det grupptryck 

som uppstått. Grupptrycket har bildat en norm som resulterar i att eleverna känner sig 

uppmanade att inte läsa skönlitterära texter, trots att de enskilda individerna själva inte 

känner ett så starkt motstånd (jfr Deci & Ryan, 2000, s. 73; Durkheim, 1978, s. 13). Om 

detta tillstånd inte lyfts finns en risk att eleverna låter bli att läsa eller känner sig tvungna 

att dölja sitt läsintresse för att inte riskera att känna sig utstötta eller utpekade.  

Eftersom skillnaderna i läsmotivation mellan flickor och pojkar är så tydliga är det viktigt 

att undervisande lärare finner redskap för att nå fram även till den stora mängd pojkar och 

minoritet av flickor som är negativt inställda till läsning. Det är förödande om de känner 

att läsning är något som bara duktiga flickor ska ägna sig åt. Pedagoger behöver hjälpa 

eleverna att bryta den trend som råder i skolan, vilket de inte kan göra utan att synliggöra 

och diskutera de normer vissa elever så tydligt upplever. Att eleverna dessutom upplever 

att utbudet av böcker anpassat för pojkar är magrare beror till stor del på deras uppfattning 

om vad som är acceptabelt för flickor och pojkar att läsa (jfr Nettervik 2002, s. 110f; 

Nikolajeva, 2017, s. 38; Kåreland, 2005, s. 16). Genom att börja arbeta med genus- och 

normfrågor från grunden finns en möjlighet att eleverna lär sig att se de sociala strukturer 

de omges och hindras av. Kårelands (2005, s.16) redogörelse av att klassrumsböcker 

oftast är skrivna av män och har manliga huvudkaraktärer kan vara en bidragande faktor 

till att pojkar är mer hindrade när det kommer till att hitta litteratur. Genom flickors 

underrepresentation i klassrumslitteraturen normaliseras bilden av att huvudkaraktären 
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ska vara pojke för att alla elever ska uppskatta en bok. Om lärare har för vana att lyfta 

fram böcker med varierande tema redan när eleverna är som yngst finns det en möjlighet 

att skapa en ny norm som bryter mot de idag vedertagna genusstrukturerna. Möjligen är 

detta tillvägagångssätt för sent att starta när eleverna går i årskurs 6 och 7, men det kan 

vara värt att fundera över för lärare inriktade mot de yngre åldrarna. Om dessa mönster 

inte lyckas brytas i skolan kommer pojkarna inte ha lika stor chans som flickorna att 

uppnå fullgod läsförståelse, vilket kan påverka samtliga deras betyg.  

Slutligen är det av vikt att lyfta upp flickornas upplevda press på att behöva läsa mer trots 

att de själva uppger att de läser flera gånger i veckan, när pojkar med samma läsfrekvens 

anser sig läsa tillräckligt mycket. Deras inställning till läsning tillsammans med den 

tidigare nämnda normen om att flickor vill vara duktigare och lydigare, lära sig mer, få 

bättre betyg och nå lärarens godkännande kan alla härledas till de normer som finns för 

flickor i vår samtid (jfr Connell, 2009, s. 18). De läsglada pojkarnas uppfattning om att 

de läser tillräckligt mycket är ännu ett tecken på att det finns olika förväntningar på flickor 

och pojkars läsprestationer, alltså olika genusbaserade normer. Vetskapen om dessa 

skillnader är av vikt att ha med in i klassrummet då somliga flickor kanske behöver hjälp 

med att bearbeta denna press och pojkar möjligen behöver lite mer av den för att nå sin 

fulla potential.    

Genom att undersökningen genomfördes i två olika årskurser är det svårt att dra slutsatser 

om vad som har med mognad att göra, och vilka skillnader som enbart beror på 

konstruerade kulturer i den aktuella klassen. För att ta reda på hur elever i en viss ålder 

förhåller sig till litteratur hade studien behövt omfatta många fler respondenter från olika 

skolor med olika kulturer. Denna studie är tyvärr bara representativ för den skola där den 

genomfördes. Däremot kan det finnas ett värde i att fortsätta jämföra om skillnaderna är 

lika stora mellan årskurs 6 och 7 på andra skolor för att ta reda på om det är klasskultur 

eller mognadsstadier som ligger till grund för de stora skillnaderna klasserna emellan.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Enkät 

Namn:________________________Klass:_______ 

Enkät om läsvanor och läsglädje 
Sätt ett kryss efter det (eller de) svarsalternativ du tycker stämmer in på dig. 

1. Är du flicka eller pojke? 

Flicka  

Pojke  

 

2. Hur mycket tycker du om att läsa? 

Väldigt mycket  

Ganska mycket  

Lite  

Inte alls  

 

3. Varför läser du skönlitteratur? 

Jag tycker att det är roligt  

Jag lär mig mycket av det  

Lärare eller föräldrar tvingar mig  

Jag läser inte skönlitteratur  

Annan anledning:  

 

4. Tycker du att du läser tillräckligt mycket? 

Ja  

Nej, men jag skulle vilja läsa mer  

Nej, men jag vill inte läsa mer  

 

5. Var lägger du mest tid på att läsa skönlitteratur? 

Hemma  

I skolan   

På annat ställe:  

 



  

 

II 

6. Vad känner du när ni ska läsa skönlitteratur i skolan? 

Jag blir glad  

Jag blir arg  

Jag blir uttråkad  

Jag tycker att det är pinsamt att läsa när 

mina klasskamrater är i samma rum 

 

 

7. Hur ofta läser du på fritiden? 

Varje dag eller nästan varje dag  

2–3 gånger i veckan  

2–3 gånger i månaden  

Mer sällan  

Aldrig  

 

8. Jag skulle läsa mer om… 

jag hade mer tid  

jag tyckte att det var roligare  

mina vänner läste mer  

familjen uppmuntrade mig  

 

9. a) Pratar du med någon om böcker du har läst eller skulle vilja läsa? 

Ja   

Nej  

b) Om du svarade ja, med vem eller vilka brukar du prata? 

Kompis  

Lärare  

Familjemedlem  

Någon annan:       

c) Om du svarade nej, skulle du vilja ha någon att prata med? 

Ja  

Nej  

 

10. Kan du ibland få tips om bra böcker av dina vänner? 



  

 

III 

Ja  

Nej  

 

11. Hur ofta lånar du böcker på ett bibliotek? 

Minst en gång i veckan  

2–3 gånger i månaden  

En gång i månaden  

Ett par gånger per år  

Aldrig  

 

12. Skulle du kunna gå till ett bibliotek med en vän på fritiden? 

Ja  

Nej  

 

 

13. Vilken status har läsning för dig? 

Det är bra och roligt att läsa mycket  

Jag tycker inte att det är bra och roligt att läsa mycket  

Jag tänker inte så mycket på det  

 

14. Vilken status tror du att läsning har för dina vänner? 

De tycker att det är bra och roligt att läsa mycket  

De tycker inte att det är bra och roligt att läsa mycket  

De bryr sig inte så mycket  

 

15. a) Vilka tror du läser mest? 

Flickor  

Pojkar  

De läser lika mycket  

 

 

b) Vilka tror du tycker att det är roligast att läsa? 

Flickor  



  

 

IV 

Pojkar  

De tycker att det är lika roligt  

c) Varför tror du att det är så? Motivera dina svar: 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

V 

 

 

Bilaga B Samtyckesblankett 

Information om undersökning 

 

Hej! 

Jag heter Anna-Karin Charalabidou och undervisar i hem- och konsumentkunskap på 

[skolans namn]. Vid sidan av arbetet håller jag på att slutföra min utbildning på 

grundskollärarprogrammet och genomför för tillfället en forskningsstudie. Studien går ut 

på att undersöka eventuella skillnader gällande läsmotivation och läsglädje hos flickor 

och pojkar i årskurs 6 och 7. Den genomförs i två steg; en enkätstudie där eleverna svarar 

på frågor om läsvanor och inställning1 till läsning, samt uppföljande intervjuer med ett 

mindre antal utvalda elever. Medverkan är frivillig och deltagarna kan när som helst välja 

att hoppa av. All insamlad information kommer behandlas med försiktighet och elevernas 

namn kommer inte vara tillgängliga för någon utöver mig. Enkätsvaren och 

intervjumaterialet kommer enbart användas för att undersöka flickors och pojkars 

läsmotivation och läsglädje.  

Eftersom de aktuella eleverna, Era barn, är under 15 år krävs Ert samtycke för deras 

deltagande. Nedan kryssar Ni i det alternativ Ni väljer och skriver sedan under med Ert 

namn. Vid eventuella frågor kan Ni kontakta antingen mig eller min handledare, Angela 

Marx Åberg. 

Min mailadress: Ac222kq@student.lnu.se 

Angelas mailadress: Angela.marx-aberg@lnu.se  

 
□ JA – Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen. 

 
 

□ NEJ – Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen. 

 
Barnets 
namn:_______________________________________________________________ 
 
Målsmans 
underskrift:_________________________________________________________ 

                                                
1 Intervjuerna har plockats bort ur studien 


