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Svensk titel: Läsning – en nutida klassfråga? En studie av lärarstudenters läsvanor ur 
ett sociologiskt perspektiv. 

 
Engelsk titel: Reading – a modern question of social class? A study of teacher students’ 

reading habits from a sociological perspective.   
 
Författare:  Lina Johansson 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Kristin Järvstad 
 
Abstract:  The aim of this Master’s thesis is to investigate if the reading habits of 

teacher students are influenced by merit and descent. The empiric 
material consists of six questionnaires answered by students at the 
teacher training with Swedish at the upper secondary school as their first 
topic. The questionnaire comprised questions about reading habits in the 
childhood and today and information concerning merits and descent. 

 
  Pierre Bourdieu’s sociological ideas about cultural capital transmitted 

from parent to child and the concept of habitus are used as a theoretical 
framework regarding descent. The important role teachers have 
according to children’s bringing up, also a theory by Bourdieu, are 
together with school law, curriculum and syllabus the framework 
regarding merit.  

 
  The results of the study agreed with Bourdieu’s thoughts of reading 

habits as a heritage of the cultural capital of the parents. Reading habits 
are on the other hand not a special relation with descent, i.e. the social 
background of the parents. Good merits from school could however 
possibly affect bad reading habits from the childhood, if you see the 
connection with good reading habits and good studying capacity. 

 
Nyckelord:  Läsvanor, merit, börd, kulturellt kapital, utbildningssociologi, Bourdieu. 
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Introduktion och problem 
___________________________________________________________________________ 

”Vi befarar att förmågan att läsa böcker kommer att fortsätta vara starkt klasskiljande. De som 

kan läsa flera hundra sidor text utan bilder och rubriker och klara av att omsätta den i egna 

reflektioner och egen skrift, är de som kommer att vara väl förberedda för framtidens krav.”1  

 

Det är Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, som befarar att elevers läsning är 

och kommer förbli en klassfråga. Eftersom elevernas läslust till stor del hör samman med 

föräldrarnas utbildningsbakgrund har skolan ett stort ansvar för elevernas läsning. Då många 

ungdomar inte läser böcker på fritiden, anser Fjelkner att det ligger i lärarens händer att väcka 

elevernas läslust. Läraren måste hela tiden skapa motivation, vilket kräver en kontinuerlig 

inspirations- och kompetenspåfyllning.2  

Folkpartiet varnade i våras för läsintressets klassmässiga skillnader samt det oroande 

sociala arvet av läsförmågan.3 De menar att en bristande läsförmåga och läsförståelse gör att 

den enskilde får svårigheter i att klara av samhällets krav.4 Litteraturforskare understryker 

även den litterära läsningens betydelse, vilken frambringar”[…]ett mer uttrycksfullt språk, 

insikt i sitt eget inre mörker och i bästa fall nya perspektiv på tillvaron.”5  

I granskningen Bokläsning i den digitala tidsåldern, genomförd av 

Bokpriskommissionen, understryks de grundläggande mönstren i bokläsning. De är i stort sett 

samma som för 25 år sedan och åskådliggör att högutbildade läser mer än lågutbildade samt 

att kvinnor läser mer än män. Genus och klass verkar alltså fortsätta att styra våra läsvanor. 

Det påstås även att ungas läsning ökat och att det troligtvis kan bero på en Harry Potter-

effekt6, eller att skolans satsning på skönlitterär läsning under det senaste decenniet visat 

resultat.7 

I rapporten Läsa för att lära går det att läsa att föräldrarnas bakgrund är viktig för 

elevernas läsning. Nästan var femte elev med föräldrar utan akademisk utbildning uppges 
                                                 
1 Fjelkner, Metta (2005). ”Var femte elev läser aldrig en bok i skolan”. Göteborgs Posten. Hämtat från 
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=235415. Publicerat 2005-09-28, hämtat 2006-10-31. 
2 Fjelkner 2005. 
3 Nylander, Christer (2006). ”Inrätta en nationell lässtrateg!”. Folkpartiets pressmeddelande. Hämtat från 
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____38843.aspx. Publicerat 2006-04-23, hämtat 2006-10-31. 
4 Nylander, Christer (2005). ”Inför nationell strategi för läsning”. Folkpartiets pressmeddelande. Hämtat från 
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____23205.aspx. Publicerat 2005-09-09, hämtat 2006-10-31. 
5 Lönnroth, Lars (2005). ”Läsvanor i förändring”. Svenska Dagbladet. Hämtat från 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_9754417.asp. Publicerat 2005-05-18, hämtat 2006-10-31. 
6 Harry Potter-fenomenet är en vanlig företeelse på dagens globala mediemarknad och kopplar olika medier som 
film, tv-program, böcker, tidningen och inte sällan därtill leksaker och kläder kring en och samma historia. 
7 Carlsson, Ulla, Facht, Ulrika och Hellingwerf, Karin (2004), Bokläsning i den digitala tidsåldern: Resultat från 
Mediebarometern 1979-2003. Göteborg: Göteborgs universitet. s. 18f.  
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aldrig läsa böcker på fritiden. Det visar sig också att läslusten avtar med åldern.8 

Massmedieforskare menar att klyftan mellan de engagerade läsarna (främst kvinnliga 

akademiker) och de oengagerade läsarna (främst manliga arbetare) verkar växa, trots skolans 

försök till social utjämning.9  

I rapporten Yttrandefriheten i skolan framgår det även att en femtedel av dem som 

inte läser böcker anser att alla människor inte har lika stort människovärde. Det visar sig även 

att de elever som läser är mer toleranta i sin inställning till omvärlden. Ännu en gång 

markeras lärarnas enorma ansvar för att stimulera elevernas läsning.10 

Stämmer alla dessa negativa utsagor om ungdomars läsning och bristen på läslust 

torde ett av de viktigaste målen inom svenskämnet har förbigåtts. Det står nämligen i 

gymnasiets kursplan för svenska att ”[s]kolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att 

eleven [---] utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda 

former […] och stimuleras till att söka sig till litteratur […] som en källa till kunskap och 

glädje.”11 Vilken betydelse har egentligen föräldrarnas sociala arv för studentens läsvanor och 

läslust? Den sociala bördens inverkan på skönlitterär läsning är ett av de ämnen som min 

uppsats kommer att behandla. Jag skall dock inte undersöka skolans roll i sig, utan istället föra 

ett resonemang kring skolans roll då studenternas meriter är en följd av detta. Vidare frågar 

jag mig om lästlusten individuellt förutsätter en god skolgång i allmänhet. Förbättras 

studentens läsvanor om det går bra för dem i skolan och de erhåller goda meriter?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Lärarnas Riksförbund (2005). Läsa för att lära: undersökning av elevers läsvanor och lärares förutsättningar 
att arbeta med läsning i skolan. Stockholm: Lärarnas Riksförbund. s. 3, 4. 
9 Lönnroth 2005. 
10 Lärarnas Riksförbund (2006). Yttrandefriheten i skolan: elevernas attityder, värderingar och läsvanor. 
Stockholm: Lärarnas Riksförbund. s. 1. 
11 Werner, Lars (2003). Gymnasieskolans regelbok 2003/2004: bestämmelser om gymnasial utbildning. 
Stockholm: Norstedts juridik AB. ISBN: 91-39-10642-X. s. 268. 
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Bakgrund till ämnesval 
Jag vill med denna uppsats undersöka om det finns något samband mellan goda meriter, hög 

börd och goda läsvanor. Detta vill jag göra då det i en studie visat sig att merit och börd kan 

förknippas med val av högskoleutbildning. Studien är genomförd av Ida Lidegran, doktorand i 

pedagogik, och den visar att Uppsala-ungdomar med höga meriter och/eller högt socialt 

ursprung oftare väljer att studera vidare på högskola än andra. De, och då i synnerhet 

pojkarna, väljer också längre och mer prestigefyllda utbildningar än ungdomar med icke 

motsvarande bakgrund.12 

Lidegrans studie intresserade mig först då jag förra sommaren läste en kurs i 

utbildningssociologi och valde att skriva en artikel om den. Då det senare blev dags för att 

bestämma sig för ett D-uppsatsämne kände jag att jag inte riktigt var färdig med ämnet merit 

och börd. Bourdieus sociologi fascinerade mig och jag ville utforska den i kombination med 

läsvanor. Med läsvana menar jag vilken relation man har till skönlitterär läsning. Hur ofta och 

hur länge läser man? Vad läser man? Anser man de positiva sidorna med läsning vara fler än 

de negativa?13 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur merit och börd hänger samman med läsvanor. 

Jag har inriktat mig på svensklärarstudenterna vid universitetet, eftersom de i framtiden 

kommer att ha ett stort ansvar för många elevers läsvanor. Jag vill veta om de haft ett 

läsintresse ända sedan de var barn eller om de har lärt sig att tycka om läsning som äldre. Att 

alla har mer eller mindre goda läsvanor idag förutsätter jag nästintill, då det krävs om man 

skall kunna entusiasmera sina elever i litteraturläsning och litteraturanalys. Frågeställningen 

som ligger till grund för studien lyder: 

 

Kan man utläsa något av de sex svensklärarstudenternas läsvanor i relation till deras 

merit och börd? 

 

                                                 
12 Lidegran, Ida (2006). ”Meriter och börd: Utbildningsstrategier bland kvinnor och män från Uppsala”. 
Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Uppsala: Utbildnings- 
och kultursociologi. ISBN 13: 978-91-631-8807-7. 
13 En fullständig definition av merit och börd hittas i ingressen till klassificeringsavsnittet. 
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Avgränsningar 
Jag hade mer än gärna även studerat lärarstudenternas läsvanor ur ett genusperspektiv för att 

utvidga studien. Frågor om flickor har godare läsvanor än pojkar, om läsglada pojkar kommer 

ifrån en högre social bakgrund än pojkar som är ointresserade av läsning eller om skoltrötta 

pojkar nödvändigtvis måste ha dåliga läsvanor hade varit spännande att undersöka. Det skulle 

även vara intressant att utforska om lärarstudenternas läsvanor förändrats under en längre tid, 

och i så fall hur och varför de har förändrats. Man kan undra om en viss lärare kan väcka 

läslusten till liv (eller kväva den) för alltid hos en elev, om en viss händelse i livet kan 

påverka läsvanorna och om goda läsvanor kan tränas upp eller om det enbart handlar om lust. 

Jag tvingas emellertid i brist på uppsatsens ringa utrymme att begränsa mig och endast 

fokusera på det sociologiska perspektivet i form av merit och börd. 

 

Disposition 
Efter den inledande delen av uppsatsen med introduktion, problem, bakgrund till ämnesval, 

syfte, frågeställning, avgränsningar och disposition, följer ett avsnitt med uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter: Bourdieus sociologi gällande merit och börd. Därefter redogör jag 

även för vad som står i styrdokumenten rörande läsvanor för att visa vad skolans uppgift inom 

svenskämnet och skönlitterär läsning är. Sedermera följer en genomgång över tidigare 

forskning angående läsvanor i kombination med merit och börd. Efter det presenterar jag mitt 

metodavsnitt, vilket även omfattar teknik, metod som problemlösare, urval, bortfall och 

bearbetning av enkäten och det empiriska materialet samt metodkritik. Sedan redogör jag för 

resultatet från de sex enkäterna samt en klassificering av den litteratur studenterna uppgivit att 

de läst samt informanternas läsvanor, merit och börd. Detta följs av analysavsnittet där 

resultaten rörande läsvanor i barndomen, läsvanor idag och skönlitterära val prövas mot 

teorin. Därefter kommer diskussionsavsnittet och slutsatser. Som avslutning följer ett avsnitt 

med slutord och vidare forskning, källförteckning och bilagor.    
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Teoretiska utgångspunkter 
___________________________________________________________________________ 

Merit och börd är något som behandlas av sociologen Pierre Bourdieu. Donald Broady, 

professor i pedagogik vid Uppsala universitet, är en av de mest välrenommerade Bourdieu-

tolkarna. Jag har i denna studie använt mig av just Broadys tolkningar, eftersom de är mer 

lättbegripliga än Bourdieus originaltexter. Jag har även tillämpat delar av Caroline Cassel 

West och Ann-Charlotte Knochenhauers samt Britt Perssons uppsatser (vilka presenteras i 

kapitlet om tidigare forskning), då de har väl bearbetade teorikapitel om Bourdieus sociologi.   

 

Bourdieu 
Fransmannen Pierre Bourdieu (1930-2002), en av vår tids mest inflytelserika sociologer, har 

även haft ett stort inflytande i den pedagogiska diskussionen. Han studerade olika grupper i 

det franska samhället, i synnerhet karriärförhållanden och levnadsvanor. Bourdieu 

intresserade sig även för kopplingen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital samt utbildning 

och karriär. De tre grundläggande begreppen fält, kapital och habitus användes för att 

systematiskt undersöka hur ekonomiska, sociala och kulturella begrepp hängde samman. 

Bourdieus teorier används fortfarande, också applicerat på det svenska samhället och 

samverkan mellan skola och samhälle.14  

 

Kapital 
Bourdieu använder sig av termen kapital då han vill beskriva de tillgångar som alla människor 

innehar av symbolisk eller ekonomisk karaktär.15 Enligt Broady ses det symboliska kapitalet 

som det grundläggande begreppet i bourdieusk sociologi. Symboliskt kapital är ett allmänt 

begrepp och kan sammanfattas som det som erkännes. Erkännandet vilar på gruppens 

trosföreställningar och är alltså ingen individuell angelägenhet. Det symboliska kapitalet 

används för att ”[…]fånga in förhållandet [… mellan] vissa människor eller institutioner, 

examina eller titlar, aktning, anseende, renommé, prestige [et cetera…]”, det vill säga det som 

erkännes och igenkännes (de två betydelserna av det franska verbet reconnaître) av andra 

                                                 
14 Persson, Britt (2005). Gymnasieelever och läsning: Läsintresse och läsvanor hos elever vid studie- och 
yrkesförberedande program. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm. ISSN 1404-9023. s. 21. 
15 Cassel West, Caroline och Knochenhauer, Ann-Charlotte (2006). Läsningens goda kretslopp: En studie av 
hemmets, skolans och skolbibliotekets betydelse för barns läsning. Borås: Högskolan i Borås. ISSN 1404-0891.  
s. 6. 
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människor.16 Det symboliska kapitalet kan ytterligare preciseras som det som sociala grupper 

känner igen och erkänner som värdefullt.  

Det närbesläktade begreppet kulturellt kapital kan istället definieras som den form av 

symboliskt kapital som dominerar i samhällen där utbildningssystemen och skrivkonsten 

utbrett sig.17 Kulturellt kapital innebär alltså med andra ord ”[…] högre utbildning, kunskap 

om litteratur och att kunna tala och skriva på ett kultiverat sätt.”18 Först och främst handlar det 

kulturella kapitalet om att vara formad och förberedd, så att man behärskar en viss kulturs fält 

och dess referenser och villkor.19 Det kulturella kapitalet ska göra att man obehindrat kan tala 

och röra sig inom de kulturella miljöer kapitalet är relaterat till. Det kulturella kapitalet kan 

därmed användas som ett socialt maktmedel mot dem som inte besitter samma kulturella 

kapital.20 

Kulturellt kapital anknyts dock inte alltid till ens föräldrars utbildning eller 

ekonomiska tillgångar. Ett barn kan förvärva ett kulturellt kapital, om det kommer från en 

välinformerad familj som är benägen att investera i utbildningssystemet vill säga. Bourdieu 

menar att barnets meriter från skolan styr det nedärvda kulturella kapitalet, men också att ett 

barn som ärvt mycket kulturellt kapital har goda chanser att skaffa sig ett värdefullt 

utbildningskapital och därmed ett välavlönat arbete. Han menar därmed att skolan har en 

avgörande betydelse gällande identifierandet av skillnaderna i barns kulturella bakgrund.  

Som lärare bör man inte se skillnaderna som medfödda egenskaper eller begåvning, 

utan istället se dem som sociala skillnader. Bourdieu påstår att ”[…]barn som under sin 

uppväxt skaffat sig kunskaper får ett försprång i skolan tack vare sitt nedärvda kapital, ett 

kapital de har nytta av i inlärningsprocessen. Det leder i sin tur till förvärvandet av 

ekonomiskt kapital i form av en bra utbildning som ger ett bra arbete, något som i sin tur leder 

till förvärvandet av mer kulturellt kapital.”21 Bourdieu menar också att det är familjer som är 

rika på kulturellt kapital som är mest angelägna om att upprätthålla detta även i nästa 

generation. Familjer med stort ekonomiskt kapital bryr sig i sin tur mer om att detta skall föras 

                                                 
16 Broady, Donald (1996). ”Kapital, habitus och fält”. Kunskapsmål, teori, empiri. Uppsala: Etnologiska 
avdelningen. ISBN 91-506-1185-2. s. 41f. 
17 Broady 1996, 41f. 
18 Cassel West och Knochenhauer 2006, s. 6. 
19 Ett socialt fält, även kallat konkurrensfält eller kampfält, existerar när en avgränsad grupp av agenter eller 
institutioner strider om något som är gemensamt för dem. Alla sociala sammanhang behöver inte vara sociala 
fält. Det sociala fältets karaktäristika är: specialiserade agenter/institutioner, en specifik art av symboliskt kapital 
vilken ligger till grund för fältets trosföreställningar, specifika insatser och vinster. Med socialt fält avses alltså 
ett system av relationer mellan positioner. Dessa positioner intas av specialiserade agenter och institutioner, 
vilka kämpar för en gemensam sak. Broady 1996, s. 42. 
20 Persson 2005, s. 21. 
21 Cassel West och Knochenhauer 2006, s. 6f. 
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vidare till barnen. Barnen ärver det kapital som föräldrarna har och förmedlar, vilket kan 

sammanfattas som kulturarv.22 Läraren är emellertid den som till stor del bestämmer vilket 

språk som är accepterat i skolan, överensstämmer detta inte med det språk eleven har med sig 

hemifrån uppstår ofta en kulturkrock. Det är mestadels lärarens förhållande till barn från de 

lägre klasserna som skapar kommunikationsproblem. En pedagogisk situation förutsätter, 

enligt Bourdieu, legitima sändare, legitima mottagare, en legitim situation och ett legitimt 

språk.23 

Bourdieu anser att man ärver sitt kulturella kapital från sina föräldrar, vare sig 

kapitalen är höga eller låga. Har man föräldrar med ett högt kulturellt kapital, bör man som 

barn ha fått goda läsvanor. Har man föräldrar som förmedlar ett lägre kulturellt kapital bör 

man följaktligen ha sämre läsvanor. Har man ett högt kulturellt kapital och alla 

förutsättningar, men ändå erhåller sämre läsvanor än man borde, kan skolan kanske ha kvävt 

läslusten. Har man inget högt kulturellt kapital med sig i ryggsäcken, men ändå har goda 

läsvanor bör även här skolan ha fångat barnets läsintresse. Enligt min egen logik bör också de 

som har goda läsvanor tycka att det är lustfyllt att läsa och därmed göra bra ifrån sig i skolan. 

Tycker man inte om att läsa blir det således svårare att studera och prestera bra i skolan. 

Kommer man därför med ett lågt kulturellt kapital borde man genom goda pedagoger kunna 

förbättra sina läsvanor. Kommer man från en familj med goda förutsättningar borde man då 

också genom dåliga pedagoger försämra sin läslust vilket skulle påverka studieresultatet 

negativt. 

Jag kommer att använda mig av Bourdieus teorier om kapital då jag frågar mig hur 

föräldrarnas sociala bakgrund avgör om man får goda eller dåliga läsvanor. Bourdieu anser 

nämligen att de föräldrar som besitter ett rikt kulturellt kapital är de som är mest angelägna 

om att detta skall överföras till sina egna barn. Genom engagemang och inspiration eller 

ointresse och likgiltighet förses barnen med föräldrarnas välförsedda eller ringa kulturella 

kapital. Jag vill också undersöka om elevernas egna meriter från skolan kan påverka 

läsvanorna. Med andra ord kommer jag att ta reda på om skolan kan väcka läslusten hos de 

barn som kommer från ett hem med skralt kulturellt kapital, eller tvärtemot, om skolan kan 

försämra läsvanorna hos en elev med redan rikt kulturellt kapital. 

 

                                                 
22 Cassel West och Knochenhauer 2006, s. 7. 
23 Persson 2005, s. 22. 
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Habitus 
Bourdieus habitusteori hjälper till att analysera relationerna mellan individers position i det 

sociala rummet och deras egna val, hur de positionerar sig själva.24 Bourdieu förklarar varje 

persons habitus med att ”[a]lla förklaringar av mitt beteende […] utgår från mitt förflutna [---

]”.25 Broady förklarar vidare habitus mer ingående som en individs handlande, tänkande, 

uppfattning och värdering i givna sociala sammanhang. Dessa handlingsmönster finns 

inombords hos oss och formas utifrån olika vardagssituationer, från tidig barndom i familj och 

skola.26 Individens sätt att handla, tänka, uppfatta och värdera är ett resultat av mötet mellan 

deras habitus och de sociala sammanhang de inträder i. Samma beteende, att till exempel rösta 

på samma parti, kan alltså yttra sig olika beroende på vilken grupp man tillhör. Samma 

habitus men olika sociala sammanhang kan därmed ge upphov till många olika beteenden.27 

Livsstil och smak är ingredienser i en individs habitus, vilka i sin tur präglats av det habitus 

individens tillhörande grupp disponerar. På detta sätt skapar habitus hos en grupp både 

gemenskap, men också en avgränsning från andra grupper.28 Detta fenomen, hur kulturer 

förhåller sig till varandra som motpoler, kallar Bourdieu för distinktion. Till följd av att en 

individ har smak för något (exempelvis musik), har alltså denne även avsmak för något annat 

(exempelvis läsning).29  

För att beteckna människors sätt att bemästra sina omständigheter använder Bourdieu 

begreppet strategi. I vissa sammanhang kan människans habitus vara gångbar och då känner 

man sig ”hemma”. I andra sammanhang, då människans habitus inte är gångbar, kan en 

situation bli besvärlig. I dessa besvärliga situationer finns två alternativ, menar Broady. Om 

habitus är starkast, vilket oftast är fallet, kan människor i viss mån omvandla de sociala 

villkoren. Är de sociala villkoren istället starkare, kan individen välja att avlägsna sig eller att 

modifiera sitt habitus, vilket inte är det lättaste.30 Det vanligaste är dock, enligt Bourdieu, att 

man som individ stannar i det habitus man fått via familjen genom sina uppväxtförhållanden. 

I skolans värld och dess miljö agerar både lärare och elever utifrån sitt habitus i det 

pedagogiska samspelet.31 Jag vill därför föra ett resonemang om en elevs habitus är starkare 

än de sociala villkoren, det vill säga om barn från familjer med lågt kulturellt kapital i form av 

läsvanor kan bryta denna Bourdieuska distinktion med skolans hjälp och sedermera tillägna 
                                                 
24 http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus (2006-08-25). 
25 Broady 1996, s. 55. 
26 Broady 1996, s. 51.  
27 Broady 1996, s. 52. 
28 http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitus (2006-08-25). 
29 Persson 2005, s. 22. 
30 Broady 1996, s. 52. 
31 Persson 2005, s. 22. 
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sig mer kulturellt kapital. Kan skolan frammana läslust och förbättra en elevs läsvanor med 

goda meriter som resultat? 

 

Styrdokumenten 
___________________________________________________________________________

Anledningen till att jag vill redogöra för styrdokumenten är att skolans roll är så avgörande 

för elevers läsvanor. Som ovan nämnts ser Bourdieu ett samband mellan det kulturella kapital 

ett barn har med sig hemifrån och hur det sedermera förvaltas av lärarna. Vilka restriktioner 

har lärarna, och varför vill skolan främja läsandet hos eleverna? 

 

Skolan och alla som verkar inom skolan dirigeras av bland annat skollagen, läroplaner och 

kursplaner, med andra ord diverse styrdokument. Jag vill därmed redovisa för de stadgar, 

paragrafer och bestämmelser som gjorts rörande svenskämnet i allmänhet samt litteratur och 

läsning och dess följder och betydelser i synnerhet. 

Enligt skollagens allmänna föreskrifter skall alla barn och ungdomar, oberoende av 

bland annat sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning. Utbildningen 

skall också ”[---] i samarbete med hemmen främja elevernas harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”32  

Ett av läroplanen för de frivilliga skolformernas (Lpf 94) grundläggande värden är 

förståelse och medmänsklighet, vilket exempelvis innebär att ”[s]kolan skall främja förståelse 

för andra människor [---].” Det understryks också att ”[e]n trygg identitet och medvetenhet 

om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder.” Enligt skolans värdegrund rörande en likvärdig utbildning skall 

undervisningen ”[…] anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”33  

Lpf 94 påvisar skolans gemensamma uppgifter, vilka bland annat innebär att ge 

eleverna en möjlighet att genom studierna skaffa sig en grund för livslångt lärande, skapa de 

bästa förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling samt att 

”[e]leverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 

personlig utveckling.” Rörande särskilda uppgifter och mål skall gymnasieskolan även 

utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid 

universitet/högskolor samt för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina 

                                                 
32 Werner 2003, s. 13.   
33 Werner 2003, s. 130f. 
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egna liv.34 Specifika mål skall uppnås och skolan ansvarar därmed för att varje elev kan 

uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och 

vardagslivet och för fortsatta studier, att varje elev kan söka saklitteratur, skönlitteratur och 

övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje, att varje elev kan ha 

förutsättningar för att delta i demokratiska beslutprocesser i samhälls- och arbetsliv samt att 

varje elev har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.35 

I kursplanen för svenska förklaras skolans mål vara att sträva efter att eleven ”[---] 

fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 

analysera olika slag av texter [… som] svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och 

informationsrikt samhälle [samt] utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig 

skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till 

litteratur […] som en källa till kunskap och glädje [---].” 36 

I målen för Svenska A understryks att eleven skall kunna tillgodogöra sig det 

väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och som samhällsmedborgare. Eleven 

skall också ”[---] kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar 

vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer [samt] känna till 

några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt människor 

under olika tider.” Målen för Svenska B innefattar vidare att eleven skall ”[---] kunna jämföra 

och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt […] ha tillägnat sig 

och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 

bekantskap med författarskap från olika tider och epoker [---].”37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Werner 2003. s. 133-135. 
35 Werner 2003, s. 139. 
36 Werner 2003, s. 268. 
37 Werner 2003, s. 275. 
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Tidigare forskning 
___________________________________________________________________________ 

Det har varit svårt att finna tidigare forskning om svensklärarstudenters läsvanor utifrån ett 

bourdieuskt sociologiskt perspektiv, trots en gedigen efterforskning på Libris nationella 

bibliotekssystem. Det finns dock en studie som överensstämmer nästintill helt, resterande 

titlar berör endast något av ämnena som min uppsats är uppbyggd av.     

 

Läsvanor 
Annelis Jönsson och Bibi Eriksson gjorde 2003 studien Lärarstuderandes läsvanor – hur 

mycket och vad läser blivande lärare?38 Undersökningen vände sig till studerande som våren 

2002 gick sin andra termin på lärarutbildningen. Läsvaneundersökningen genomfördes av 

forskare inom enheten ”Skolutveckling och ledarskap” vid lärarutbildningen i Malmö 

i samarbete med föreståndaren för medioteket Bibi Eriksson. Förhoppningarna med studien 

var att den skulle väcka debatt kring lärarnas roll som främjare av läslust bland barn och 

ungdomar och blivande lärares egna läsvanor och förhållande till litteratur.39  

Syftet med läsvaneundersökningen var att försöka få en bild av hur mycket tid 

blivande lärare ägnade åt i första hand bokläsning och i andra hand andra media. Resultaten 

visade att det medium som studenterna ägnade mest tid åt inte oväntat var teve. 

Genomsnittsstudenten såg nästan tretton timmar i veckan på teve medan den tid som ägnades 

åt att läsa böcker och dagstidningar var avsevärt mindre. Siffrorna för såväl tiden med 

textmedierna som tiden framför teverutan, överensstämmer med den tid som motsvarande 

åldersgrupper i befolkningen ägnade dessa media. Det konstaterades således att den 

”genomsnittlige” lärarstudenten inte skiljde sig från jämnåriga i genomsnittsbefolkningen 

avseende den tid de ägnade böcker och teve. Lärarstudenten läste med andra ord böcker för 

nöjes skull i samma utsträckning som folk gör mest, och detta gällde för såväl hur mycket tid 

de ägnar nöjesläsning som vad de valde att läsa.40 Min studie skiljer sig dock något från 

Jönsson och Erikssons, då jag inte kommer att gå in på studenternas mediebruk samt utgå 

ifrån ett Bourdieuskt sociologiskt perspektiv. 

En annan studie är Läsningens goda kretslopp: En studie av hemmets, skolans och 

skolbibliotekets betydelse för barns läsning av Caroline Cassel West och Ann-Charlotte 
                                                 
38 Annelis Jönsson är professor i pedagogik vid Malmö högskola och Bibi Eriksson är projektledare och 
bibliotekarie vid Malmö högskola. 
39 Jönsson, Annelis och Eriksson, Bibi (2003). Lärarstuderandes läsvanor – hur mycket och vad läser blivande 
lärare? Rapporter om utbildning. Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen. 4/2003. ISSN 1101-7643. s. 5. 
40 Jönsson och Eriksson 2003, s. 23. 
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Knochenhauer. Syftet med uppsatsen var att undersöka, illustrera och mäta hur föräldrar, 

lärare och skolbibliotekarier försöker att påverka barns läsning, samt att ta reda på hur dessa 

försök påverkar barnets läsvanor. Studien är uppbyggd av kvalitativa intervjuer av åtta 

elever/barn, deras lärare och en skolbibliotekarie samt en observation av ett boksamtal i den 

undersökta klassen. Med tanke på att inga intervjuer genomförts med föräldrarna, visar 

resultaten att föräldrarnas förhoppning om att uppmuntra barnens läsning istället måste ses 

och analyseras utifrån barnets synvinkel. Resultaten av studien visade sig överensstämma med 

Pierre Bourdieus teori, att barns läsvanor i de flesta fallen har påverkats av hur ofta 

föräldrarna stöttat deras läsning. Aidan Chambers teori om boksamtalet visade sig också vara 

användbar på undersökningsgruppen. Beträffande forskaren Louise Limbergs teori om 

bibliotekets roll, visade studien att bibliotekets framtid ser så mörk ut att det inte förväntades 

fungera som en källa för läsfrämjande.41 

Studien Gymnasieelever och läsning: Läsintresse och läsvanor hos elever vid studie- 

och yrkesförberedande program av Britt Persson behandlar Bourdieus teorier, i synnerhet 

kulturellt och språkligt kapital. Syftet med studien var att undersöka hur äldre elever uppfattar 

läs- och skrivförmågans betydelse för skolgången, samt att undersöka deras läsvanor och 

läsintresse ur ett genusperspektiv. Studiens empiriska material utgjordes av 90 besvarade 

enkäter från elever som studerade sista året på gymnasiet vid olika utvalda program. Den 

teoretiska grunden utgjordes av läsning som fenomen och resultaten visade att eleverna, i 

synnerhet de kvinnliga, ansåg läs- och skrivförmåga som viktig för skolresultaten. Så mycket 

som hälften av informanterna uppgav att de sällan uppmuntras till läsning i skolan. Resultaten 

visade också att en stor del av kvinnorna läste för nöjes skull och att större delen av männen 

läser morgon- och serietidningar. Motståndet till läsning var också större bland de manliga 

deltagarna. Vid en jämförelse av det naturvetenskapliga programmet och byggprogrammet 

framkom en polariserande bild gällande inställningen till läsning samt läsvanor.42 

 

Merit och börd 
Ida Lidegran, har som ovan nämnts, genomfört en undersökning av den sociala elitens pojkar 

och flickor i Uppsala och deras val av högskoleutbildning. De teoretiska utgångspunkter som 

Lidegran använt sig av är Bourdieus sociologi. Genom en multipel korrespondensanalys 

utifrån uppgifter om informanternas merit och börd visade resultat på ett antal polariteter, 

                                                 
41 Cassel West och Knochenhauer 2006. 
42 Persson 2005. 
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vilka hon klassificerat i sex olika grupper.43 De utvalda kombinerar egna mycket höga meriter 

med högt socialt ursprung. Med de extremt höga betygen kan studenterna sägas vara utvalda 

av skolväsendet att studera vidare på högskola. Småföretagarbarnen kommer från 

småföretagarhem och har ganska få tillgångar med sig hemifrån. Humanisterna gick 

humanistisk linje på gymnasiet och har ganska mycket utbildningsmässiga tillgångar med sig. 

Ekonomerna har ungefär hälften gått ekonomisk linje på gymnasiet och både de nedärvda och 

skolmässiga tillgångarna är ganska små. Den modala gruppen, den största gruppen, anses inte 

vara så unik. Studenterna har medelhöga betyg, medelstora tillgångar hemifrån och fördelar 

sig på olika gymnasieutbildningar. Arvtagarna, såkallade ”utbildningsslackers”, har mycket 

utbildnings- och ekonomiska tillgångar med sig hemifrån. Många har föräldrar med 

forskarutbildning eller ett universitetsläraryrke. Trots detta lyckas studenterna inte ta tillvara 

på de nedärvda resurserna och erhåller sällan högsta betyg (de misslyckades även i 

gymnasiet).  

För grupperna Humanisterna, Ekonomerna och Den modala gruppen kan man skönja 

följande drag. De kvinnliga studenterna i Humanisterna läser oftare kurser på CD-nivå än 

kvinnorna i de andra grupperna. Ekonomerna utgör den mest dominerande gruppen både 

socialt och betygmässigt, vilket lett till att dessa studenter oftare väljer en kortare 

högskoleutbildning och framförallt kurser på AB-nivå än övriga gruppers studenter. I den 

största gruppen, Den modala gruppen, framträder en könshierarki tydligare än i de andra 

grupperna. Fler kvinnor än män läser som högsta utbildning kurser på AB-nivå eller ett- till 

treåriga högskoleutbildningar. Följaktligen väljer större delen av männen kurser på CD-nivå 

eller fyra- till femåriga högskoleutbildningar. Generellt är det tydligt att flickorna har bättre 

betyg med sig från grundskolan och gymnasiet än pojkarna samtidigt som pojkarna är de som 

väljer de prestigefyllda och längre utbildningarna på högskolenivå. Det hela tycks enligt 

Lidegran handla om att kvinnorna vill ha goda marginaler i valet av högre utbildning, vilket 

inte männen bryr sig om.44 

                                                 
43  ”Det finns två sorters korrespondensanalys: enkel korrespondensanalys (CA) och multipel 
korrespondensanalys (MCA). De är båda tekniker för att studera datamaterial som består av kategoriska 
variabler, dvs. variabler som kan anta endast ett av en uppsättning diskreta värden utan inbördes ordning. Kön är 
ett exempel på en kategorisk variabel, bostadsadress ett annat. [---] Med multipel korrespondensanalys (MCA) 
kan man studera relationen mellan fler än två kategoriska variabler. Skillnaden mellan enkel och multipel 
korrespondensanalys är emellertid mer grundläggande än man i förstone kan tro. Medan enkel 
korrespondensanalys beskriver relationen mellan kategorierna hos två variabler, är utgångspunkten för den 
multipla korrerespondensanalysen [!] en lista med objekt (ofta individer) som vart och ett har en uppsättning 
egenskaper. Helt centralt är att MCA samtidigt beskriver relationen mellan dessa objekt, och de egenskaper som 
karaktäriserar dem.” Lundin, Sverker (2005). ”Korrespondensanalys – rapportering från en kurs”. Pedagogiska 
institutionen, Uppsala universitet. ISSN 1652-9626. s. 7. 
44 Lidegran 2006, s. 121ff, 127. 
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Metod 
___________________________________________________________________________ 

Min uppsats har ju som ovan nämnts ett sociologiskt perspektiv, vilket innebär att den metod 

jag valt är både humanistisk och samhällsvetenskaplig. I detta avsnitt går jag igenom 

problematiken med metodval och hur metodik kan användas som problemlösare i 

uppsatsarbete. Bearbetningen av uppsatsens empiriska enkätunderlag samt kritik mot mitt 

metodval gås också igenom. 

 

Metod och teknik 
Per Dannefjord belyser i Metod och problem – en inledning till sociologisk analys att 

”[v]etenskaplig metod handlar om hur man ställer och svarar på frågor och hur man inhämtar 

kunskap.”45 Han påpekar även att metoderna kan te sig olika inom olika vetenskaper och att 

samhällsvetenskapen skiljer sig litet från de andra. Inom samhällsvetenskapen är man inte 

begränsad till en metod eller en metoduppsättning och man har endast under begränsade 

perioder varit eniga om lämpliga metoder. Dannefjord menar också att diskussionen huruvida 

metoden är kvalitativ eller kvantitativ blivit missvisande. Det man egentligen diskuterar är 

tekniken och inte metoden, det vill säga om enkäter, observationer, intervjuer eller experiment 

ter sig mest lämpat för insamlandet av data. Metod står istället för ”hur man löser problemet” 

och tillägnas på så vis en mer övergripande term. 

Enligt Dannefjord kan man heller inte dra någon klar gräns mellan teori och metod, 

då frågeställningarna inom metoden även berör teorin. Man måste exempelvis då problemet är 

formulerat fundera ut hur det ska lösas. Man måste fråga sig vilka delfrågor som måste 

besvaras och vad som kan utgöra svar på dem. Frågor man bör ställa sig är även: ”På vilket 

vis relaterar sig svaren till problemet? Behövs empiriska data? Vilka? På vilket sätt kan 

empirin leda fram till en lösning på problemet?”46 Metodresonemangen anses starta i samma 

ögonblick som ens problem är formulerat, till skillnad från tekniken (datainsamlingen) som 

bestäms först då man bestämt vilken empiri man behöver och på vilket sätt den ger argument. 

Utgångspunkten för samhällsvetenskapliga studier måste därmed vara att försöka ge ett svar 

på ett samhällsvetenskapligt problem, och då är frågan om metoden (tekniken) är kvalitativ 

eller kvantitativ mer eller mindre oväsentlig.47  

                                                 
45 Dannefjord, Per (1999). Metod och problem – en inledning till sociologisk analys. Rapport nr. 1. Institutionen 
för samhällsvetenskap, Växjö Universitet. ISBN 91-89317-00-9. s. 2. 
46 Dannefjord 1999, s. 2,5. 
47 Dannefjord 1999, s. 5, 7. 
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Metod som problemlösare 
Med tanke på antalet informanter (sex personer) så kan min metod ses som kvalitativ, men ser 

man till tekniken och datainsamlandet i form av enkäter kan metoden ses som kvantitativ.  

Min problemformulering går alltså ut på att ta reda på om merit och börd påverkat de 

läsvanor informanterna hade som barn och har idag. Genom att göra en utredning om vilka 

meriter de har med sig, vilken social bakgrund deras föräldrar har, hur viktigt skönlitterär 

läsning varit i deras familjer och vilken inställning de har/har haft till skönlitterär läsning idag 

kan jag söka svar på mitt problem. Jag måste alltså fråga mina informanter vilket program de 

läste på gymnasiet och vilket slutbetyg de erhöll efter studenten. Rörande deras föräldrar 

sökte jag svar på vilken som var den högsta utbildning modern och fadern hade, vilket 

föräldrarnas första samt nuvarande yrke var/är, vilken bruttoinkomst per år den föräldern som 

tjänar mest hade samt vilken social klasstillhörighet föräldrarna har. Svårigheterna med att 

anamma Lidegrans ursprungliga innebörder av merit och börd är jag inte undersökt 

informanternas främmande språkval, vilket Lidegran gjort i sin studie. Begreppet börd kan 

också medföra splittrade associationer, då det än idag råder delade meningar om validiteten 

kring det underlag jag haft för att klassificera föräldrarnas sociala position.48 Jag har heller 

inte använt mig av Lidegrans analysmetoder.49  

För att ta reda på vilka läsvanor informanterna hade som barn frågade jag hur ofta 

deras föräldrar läste för dem innan de själva kunde läsa, hur ofta de själva läste (då de lärt sig 

det) och om deras föräldrar läste ofta för sin egen del. Gällande nuvarande läsvanor frågade 

jag hur ofta och hur länge informanterna läser skönlitterära böcker, vilka de senaste böckerna 

de läste var och vilka fördelar respektive nackdelar skönlitterär läsning bär med sig. 

På dessa frågor kan informanterna svara att de kan ha gått på ett teoretiskt eller ett 

praktiskt program på gymnasiet samt skilda slutbetyg i sifferform som kan översättas till 

dagens betygssystem (G, VG eller MVG). Rörande börd kan jag få svar där föräldrarna har en 

ofullbordad grundskoleutbildning, en grundskoleutbildning, en gymnasial utbildning eller en 

högskoleutbildning. Informanternas föräldrars första yrke kan vara allt från bonde till 

tjänsteman, precis som föräldrarnas nuvarande yrke. Vad den förälder som tjänar mest 

erhåller per år i bruttolön kan också skilja mycket, allt från 100 000 kronor till 1 000 000 

kronor. Gällande social klasstillhörighet kan föräldrarna placeras i vilken klass som helst 

inom SCB:s klasstillhörighetsindelning50, exempelvis lägre arbetarklass, klassen för 

                                                 
48 SCB:s klasstillhörighetsindelning, se bilaga. 
49 Se fotnot 43. 
50 Se bilaga. 
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egenföretagare eller högre tjänstemannaklass. Vad som kan tänkas utgöra svaren angående 

barndomens läsvanor är nog ganska spridda svar. Svaren kan kombinera ofta/sällan och 

länge/kort stund på olika vis rörande föräldrarnas läsning för sina barn, informanternas egen 

läsning som barn (och nu) och föräldrarnas egen läsning. Möjliga svar på frågan om vilka 

skönlitterära böcker informanterna läser idag kan exempelvis vara deckare, fantasy, klassiker 

och ”chick-lit” (böcker om och för unga kvinnor). Exempelsvar på fördelar med läsning kan 

vara avslappning eller att det är språkberikande, nackdelar med läsning kan vara att det är 

tidskrävande eller långtråkigt. 

De exempel på svar som informanterna väntas ge borde vara tillräckliga för att visa 

om det finns något samband mellan exempelvis goda läsvanor och höga meriter eller låg börd 

och dåliga läsvanor. Svaren rörande informanternas meriter kan endast sammankopplas med 

nuvarande läsvanor och svaren rörande börd kommer först och främst att sammankopplas 

med de läsvanor de hade som barn. 
 

Urval, bortfall och genomförande 
Jag har alltså valt att söka svaren genom en enkätundersökning i universitetets 

svensklärarstudentklass (inriktning mot de äldre åldrarna). Dessa studenter läser de 40 första 

poängen av svenskämnet på lärarprogrammet och består av 33 elever. Jag e-postade alla i 

klassen via deras First Class-community ett par veckor innan jag besökte dem. I e-

postmeddelandet presenterade jag mig själv och min uppsatsidé samt upplyste dem om mitt 

kommande besök vid ett visst lektionstillfälle. Jag bifogade även enkäten i elektroniskt format 

med en tanke om att man kunde besvara den på hemmaplan för att få tid att söka svaren på 

frågorna innan mitt besök. Sedan skulle man få välja på att svara genom att e-posta tillbaka 

enkäten till mig eller genom att skriva ut den och återlämna den till mig besvarad i 

pappersformat vid mitt kommande besök. Sex av de 33 studenterna valde att besvara min 

enkät, tre på elektroniskt vis och tre i pappersformat.  

Anledningen till att bortfallet blev så pass omfattande kan bero på att en tentamen 

inföll vid tiden för inlämnandet av enkäten, ett allmänt ointresse bland studenterna eller något 

helt annat. Jag skrev nämligen åtskilliga gånger till studenterna för att belysa vikten av 

responsen och försökte verkligen genom ett trevligt bemötande uppmuntra dem till att svara 

på enkäterna. Således kan även mitt val av metod kritiseras, men med utgångspunkten av att 

erhålla 33 enkätsvar fasthåller jag vid det kvalitativa empiriinsamlandet. Anledningen till 

valet av enkät som empirisk undersökning berodde som ovan nämnts på frågorna om 

föräldrarna och meriterna som inte kunde ha svarats på ögonblickligen och oförberett i en 
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intervju. Man hade kunnat genomföra flera omgångar av intervjuer, men det hade varit 

oerhört tidskrävande med utgångspunkt att det var 33 studenter i svensklärarklassen som 

skulle undersökas. 
 

Bearbetning av det empiriska materialet 
Efter en översiktsläsning av enkätsvaren började jag dokumentera svaren i en resultatdel 

under tre olika underrubriker: läsvanor förr, läsvanor idag samt merit och börd. Efter dessa tre 

delavsnitt har jag sammanfattat alla sex studenternas svar i en tabell för att få en bättre 

översikt och för att underlätta särskiljandet av informanterna. Sedermera gjordes även en 

klassificering av de sex lärarstudenterna, en efter deras meriter och en efter deras börd. 

Meritindelningen gjordes efter slutbetygen där G ses som genomsnittligt, VG som goda och 

MVG som mycket goda meriter. För att kunna behandla de informanter som erhållit betyg 

från det gamla siffersystemet (1-5) har jag använt mig av Stockholms universitets 

omräkningstabell, vilken omvandlar sifferbetygen till nuvarande jämförelsetal 1-20 (10=G, 

15=VG, 20=MVG).  Eftersom alla inte kan ha exakt 10, 15 eller 20 som medelbetyg har jag 

avrundat till närmsta betyg (exempelvis 16,2 till VG och 19,4 till MVG). Sammanfogat med 

informantens gymnasiala utbildningsval ses praktiska program som meritmässigt 

genomsnittligt och teoretiska program som högt. Praktiskt program markeras med 

”genomsnittligt”, medan teoretiskt program får benämningen ”högt” eftersom de elever som 

läser teoretiska program förväntas fortsätta studera på en akademisk nivå efter gymnasiet, 

vilket i sin tur kan leda till en plats i tjänstemannasektorn. Lägsta merit, får man om man har 

en praktisk utbildning i registret och slutbetyget G. Högsta merit fås då man gått en teoretisk 

utbildning och fick slutbetyget MVG. 

I klassificerandet av informanternas börd slog jag ihop föräldrarnas högsta 

utbildning, årlig bruttoinkomst och social klasstillhörighet. Att endast ha en 

grundskoleutbildning ses som lågt, gymnasial utbildning ses som medel och 

högskoleutbildning ses som högt. En årsinkomst på cirka 100 000 kronor ses som lågt, 

200 000 kronor som medel och över 300 000 kronor som högt. Föräldrarnas sociala 

klasstillhörighet är klassificerad utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) 

klasstillhörighetsindelning (se bilaga) där arbetslösa, förtids- och ålderspensionärer, 

hemarbetare, arbetare, mindre lantbrukare och ensamföretagare ses som lågt. Mindre 

företagare och lägre tjänstemän ses som medel. Större företagare, större lantbrukare och 

tjänstemän på mellannivå ses som högt. Högre tjänstemän och ledande befattningar ses som 
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mycket högt. Beroende på kombinationen av dessa tre komponenter bestäms klassificeringen 

av låg eller hög börd.  

 

Resultat 
___________________________________________________________________________ 

Få av de tillfrågade studenterna valde att medverka i enkätundersökningen, som nämnts ovan. 

Sex av de 33 studenterna valde att ta sig tid och svara på frågorna och det enda som 

informanterna visade sig ha gemensamt var att de idag har goda läsvanor. Detta kanske kan 

ses som väntat i en litteraturstuderande klass och det är därför jag även valt att studera 

studenternas läsvanor i barndomen. För att få en bättre översikt över informanterna och deras 

olika svar har jag efter varje stycke komponerat en tabell över frågor och svar. 

 

Läsvanor under uppväxten 
Informanternas läsning i barndomen ser ganska olika ut. Vid frågan om hur ofta föräldrarna 

läste för informanterna innan de själva kunde läsa, svarade de flesta att det var dagligen. 

Student 1 menade att det inte fanns något vidare urval av böcker hemma, men att föräldrarna 

ändå varje dag läste av de böcker som fanns. Student 2 svarade att dennes föräldrar till och 

med läste flera gånger om dagen. Student 3, 5 och 6 sade att det i princip var ”dagligen”, 

”varje dag” eller ”varje kväll”. Student 4 menade däremot att föräldrarna inte alls läste ofta 

utan endast vid spontana tillfällen.  

Angående informanternas egna läsvanor som barn/ungdom, vad och hur ofta de läste, 

svarade alla att de läste mycket. Student 2 svarade ”varje dag”, student 3 ”alltid”, student 4 

”jämt” och student 5 ”mycket”. Student 1 och 6 svarade inte på frågan hur ofta, men genom 

svaren om vad de läste kan man tolka att det var ofta eller ibland. Den första studenten 

underströk att ”[j]ag började läsa barnböcker så fort jag lärt mig läsa. Från början var det 

Astrid Lindgrens böcker, sedan blev det Kittyböcker och därefter en mängd deckare.” Den 

sjätte studenten svarade att denne läste ”innan läggdags” och ”på somrarna”.  

Utifrån svaren kan man även utröna att det var typiska ungdomsböcker som lästes. 

Student 1 läste, som ovan nämnts, Astrid Lindgren, Kitty-böckerna av Carolyn Keene samt 

deckare. Den andra studenten räknade upp författare som ”Peter Pohl, Margit Sandemo, Dean 

R Koontz, Stephen King, Aidan Chaimbers, David Eddings [och] Jostein Gaarder”, men 

också Keenes Kitty. Student 3 uppgav också Keenes böcker: ”typiska ungdomsböcker, Kitty 
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etc.” Student 4 läste biblioteksböcker och menar att det var ”roligt som bara den” att tillbringa 

tiden på stadens bibliotek. Den femte studenten läste först B. Wahlströms bokförlags 

ungdomsböcker samt tonårsromaner och vuxenböcker som informantens mor tipsat om. 

Student 6 nämnde inga titlar eller författare i sitt svar.  

Vid frågan om föräldrarna läste mycket skönlitteratur för egen del var meningarna 

delade. Student 1 och 6 svarade ”inget alls” och ”inte mycket”. Student 2 menade att modern 

läste mycket och att fadern endast läste Göran Falks Vallonerna, tio band. Den tredje 

studenten svarade helt enkelt ”ja” och den femte ”ja, de hade alltid en bok på gång”. Student 4 

sade att modern läste periodvis för att hon inte hann. 
 Hur ofta läste dina föräldrar för 

dig? 
Vad och hur ofta läste du själv? Läste dina föräldrar mycket för 

egen del? 
1 Varje dag av de få böcker som 

fanns hemma. 
(Ofta) Barn-, Lindgren- och 
Kittyböcker, deckare. 

Inget alls. 

2 Varje dag, flera gånger om dagen. Varje dag. Kittyböcker, Pohl, 
Sandemo, Koontz, King, Chambers, 
Eddings, Garner… 

Far läste endast tio böcker av samma 
författare, mor läste mycket. 

3 Dagligen, väldigt ofta. Alltid, typiska ungdomsböcker som 
Kitty. 

Ja. 

4 Inte ofta, endast vid spontana 
tillfällen. 

Jämt, böcker vid biblioteket. Mor läste periodvis. 

5 Varje dag. Mycket, Wahlströms böcker, 
tonårsromaner och vuxenböcker. 

Ja, de har alltid en bok på gång. 

6 Nästan varje kväll. (Ofta/ibland) Inte mycket. 
 

Läsvanor idag 
Informanternas nuvarande läsvanor ser ganska lika ut. Vid frågan hur ofta studenten läser på 

fritiden svarade student 1 att det endast blir under sommarens studieuppehåll. Eftersom det 

ingår romanläsning i litteraturstudierna så blir det mest kurslitteratur under terminens gång. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) läses mest ungdomsböcker, vilka 

praktikplatsens elever läser just då. Student 2 nämnde också att det endast är under sommaren 

denne läser. Den tredje studenten läste väldigt sällan på grund av tidsbrist. Student 4 påpekade 

också att kurslitteraturen tar för stor del i läsandet och att man inte hinner läsa något utöver 

den. Den femte studenten läser varje dag, men tillade samma sak, att kurslitteraturen 

dominerar läsningen. Student 6 hade dock, till skillnad från de andra, ”alltid en bok på gång”. 

Rörande frågan under hur lång tid informanterna läser varje gång de läser löd svaren 

ganska lika. Student 1 sade att det beror på hur lång tid man har till förfogande, allt mellan 10 

minuter till två timmar. Student 2 svarade rätt och slätt ”en timme”. Student 3 menade också 

att det varierar mycket, men att det minst är en halvtimma, vilket även student 4 svarade. Den 

femte studenten tog också upp tiden som en faktor. Beroende på hur bra boken är, kan det ta 
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”[a]lltifrån bara några minuter till flera timmar.” Student 6:s läsning varierade mellan 20 

minuter till en timma.   

Informanterna svarade självfallet väldigt olika på frågan om vilka böcker de läst 

senast. Den första studenten nämnde Släkten är bäst av Jan Mårtensson, Land i lågor av 

Bengt Pohjanen och Den blå färgen av Tracy Chevalier. Student 2 angav Hohaj av Elisabeth 

Rynell och Alla de stillsamma döda av Anna Jansson. Student 3 svarade att hon inte minns 

någon skönlitteratur utöver kurslitteraturen, då hon endast läser den när hon läser. Den fjärde 

studenten nämnde Mina ex av Jane Moore, Små citroner gula av Kajsa Ingemarsson och 

Färdlektyr (novellsamling utgiven av läns- och lokaltrafiken). Student 5 delgav Tryggare kan 

ingen vara av Nicci French, Bara barnet av Torey Hayden och En spricka i kristallen av 

Cecilia von Krusenstjerna. Den sjätte studenten nämnde Damernas detektivbyrå och Giraffens 

tårar, båda av Alexander McCall Smith.  

Nära på alla informanter svarar uttömmande på frågan om vilka fördelar det finns 

med läsning. Student 1 ansåg läsning vara avkopplande och att det ”rensar hjärnan” (det vill 

säga skingrar tankarna) samt att det förhoppningsvis är lärorikt. Den andra studenten nämnde 

också ”verklighetsflykt, avkoppling och allmänbildande”, men även att man ”får tid och 

inspiration att omvärdera vad som är betydelsefullt [i] livet” och att man får en inblick i andra 

personer och platser man inte kände till innan. Student 3 svarade snarlikt de föregående, 

nämligen att läsning är ”[u]nderhållande, avkopplande och roande”. Den fjärde studenten 

ansåg att det är skönt och välbehövligt att fly in i fantasins värld, att det är avstressande och 

att man ”somnar gott” när man läst. Student 5 sade att det är ”avslappnande” och ”spännande” 

att läsa. Positivt är också att man kan ta med sig en bok överallt, det väcker ”nya tankar och 

perspektiv” samt att det ”utvecklar utryckningsförmågan”. Student 6 såg kort och gott läsning 

som ”[a]vkopplande!” 

För att nämna läsningens nackdelar var informanterna inte lika uttrycksfulla, kanske 

för att de inte ser läsning som något direkt negativt. Student 1 menade att man bör ha distans 

till det man läser och att man inte får ”ta till sig allt”. Student 2 underströk att det inte finns 

några negativa saker med läsning, bara man ”gör lite andra saker på sin fritid också”. Den 

tredje studenten såg läsning som tidskrävande. Student 4 menade att det ibland känns som om 

det finna viktigare saker än att läsa, vilket kan ge ”ångest”. Den femte studenten svarade 

blankt på frågan om negativa saker med skönlitterär läsning. Student 6 såg läsning som något 

beroendeframkallande, i negativ mening. 
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 Hur ofta läser du på 
fritiden? 

Under 
hur lång 
tid läser 
du? 

Vilka är de senaste 
böckerna du läst? 

Fördelar med 
läsning 

Nackdelar med 
läsning 

1 Under terminens gång – 
skönlitterär 
kurslitteratur, under 
VFU – elevernas böcker 
och under sommaren ca 
10 romaner. 

10 min – 
2 h. 

Släkten är bäst av 
Mårtensson, Land i 
lågor av Pohjanen, Den 
blå färgen av 
Chevalier. 

Avkopplande, 
”rensar hjärnan”, 
lärorikt. 

Kräver distans från det 
man läser.  

2 Utöver kurslitteraturen, 
nästan bara på 
sommaren. 

1 h. Hohaj av Rynell,  Alla 
de stillsamma döda av 
Jansson. 

Verklighetsflykt, 
avkopplande, 
inspiration, 
inblick i andras 
liv, 
allmänbildande. 

Inga. 

3 Utöver kurslitteraturen, 
väldigt sällan. 

Minst 30 
min. 

- Underhållande, 
avkopplande och 
roande. 

Tidskrävande. 

4 Utöver kurslitteraturen, 
inget. 

Minst 30 
min. 

Mina ex av Moore, Små 
citroner gula av 
Ingemarsson, 
Färdlektyr. 

Verklighetsflykt 
in i fantasin, 
avstressande, ger 
god sömn. 

Vetskapen om att det 
finns viktigare saker än 
att läsa ger ångest.  

5 Varje dag, oftast 
kurslitteraturen. 

Några min 
– flera h. 

Tryggare kan ingen 
vara av French, Bara 
barnet Hayden, En 
spricka i kristallen av 
von Krusenstjerna. 

Avslappnande, 
spännande, man 
kan läsa överallt, 
tankeväckande, 
utvecklar 
uttrycksförmågan. 

- 

6 Har alltid en bok på 
gång. 

20 min – 
1 h 

Damernas detektivbyrå 
och Giraffens tårar av 
McCall Smith. 

Avkopplande. Beroendeframkallande. 

 

Merit och börd 
Informanterna har olika förutsättningar, gällande både merit och börd. Student 1 studerade 

distributions- och kontorsprogrammet (dagens handels- och administrationsprogram) på 

gymnasiet och erhöll 3,0 i slutbetyg. Enligt Stockholms universitets omräkningstabell för det 

gamla sifferbetyget till det nya, kan 3,0 ses som 12,66, det vill säga nästan mittemellan 

”godkänt” och ”väl godkänt”.51 Student 2 läste samhällsprogrammet med inriktning samhälle 

och fick 15 i slutbetyg, vilket motsvarar ”väl godkänt” rakt igenom. Student 3 studerade också 

på samhällsprogrammet men med kultur som inriktning och fick ungefär 15 i slutbetyg 

(medel: ”väl godkänt”). Den fjärde studenten studerade på medieprogrammet med foto och 

textkommunikation som inriktning och erhöll 19,1 i slutbetyg. Det motsvarar nästan ”mycket 

väl godkänt”, vilket är 20,0. Den femte studenten läste samhällsprogrammet med inriktning 

turistledare och fick 14,89 i slutbetyg (nästan ”väl godkänt” i medel). Student 6 studerade på 

                                                 
51 http://www.su.se/content/1/c4/20/59/omrakntabell.pdf (2006-11-24). 
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samhällsprogrammet inriktning ekonomi och fick 3,5 i slutbetyg, vilket motsvarar 14,95 

(nästan ”väl godkänt” i snitt).  

Ser man till informanternas föräldrars utbildning är det ingen som har en fullständig 

akademisk utbildning. Student 1:s föräldrar gick båda en sexårig folkskola52. Den andra 

studentens far har en högstadieutbildning och modern har en folkhögskoleutbildning 

motsvarande en treårig gymnasieutbildning. Student 3:s föräldrar har båda 

gymnasieutbildning som högsta utbildning. Student 4:s fader gick knappt åtta år i grundskolan 

(avhopp) och modern har en tvåårig gymnasieutbildning inom hälsa och sjukvård. Den femte 

studentens far har en oavslutad yrkesteknisk högskoleutbildning motsvarande 1,5 år och 

modern har en gymnasieutbildning. Student 6:s far har en gymnasieutbildning inom verkstad 

och modern har en gymnasieutbildning inom handel.  

På frågan om vilket yrke informanternas föräldrar hade då de inledde sin 

yrkesverksamma karriär och vilket yrke de har idag ser svaren också väldigt olika ut. Den 

första studentens föräldrar började arbeta inom lantbruket och skaffade sig sedermera en egen 

gård. Idag är de båda pensionärer. Student 2:s far började arbeta som elektriker och är det 

fortfarande samtidigt som han idag även är deltidsjordbrukare. Modern började arbeta som 

vårdbiträde på ett ålderdomshem och är idag förtidspensionär. Den tredje studentens föräldrar 

hade både då och nu samma yrke, fadern: transportarbetare och modern: barnskötare. Student 

4:s föräldrar arbetar också fortfarande inom samma yrke som när de började arbeta, fadern är 

målare och modern är undersköterska. Student 5:s far började arbeta som svets- och 

metallarbetare och är idag verktygskonstruktör medan modern började inom vården och idag 

är undersköterska inom äldrevården. Den sjätte studentens far började som verkstadsarbetare 

och är idag produktionstekniker, och modern var från början sekreterare och arbetar idag som 

dagbarnvårdare. 

Genom informanternas svar gällande föräldrarnas sociala klasstillhörighet och 

årsinkomsten hos den förälder som tjänar mest verkar det som om de flesta tillhör de lägre 

klasserna. Den första studentens föräldrar hade båda folkpension och informanten har inte 

delgivit någon närmare inkomst. De tillhör i alla fall SCB:s klass ”ålderspensionärer”. Student 

2:s mest välbetalda förälder tjänar 120 000 kronor om året och klassificeras som ”mindre 

lantbrukare”. Student 3 har inte angivit någon årsinkomst, men utefter föräldrarnas yrken 

klassas de förmodligen som ”ej facklärda tjänsteproducerande arbetare”, då det krävs minst 

                                                 
52 Den sexåriga folkskolan infördes 1878 och omfattade även ett eller två frivilliga skolår (”fortsättningsskola”). 
Den nioåriga folkskolan, som vi har idag, infördes 1950. 1962 byttes namnet till ”grundskola”. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkskola (2006-11-24). 
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två års utbildning efter grundskolan för att anses ”facklärd”.53 Student 4:s bäst betalda 

förälder tjänar 240 000 kronor om året, och föräldrarna placeras i klassen ”ensam företagare”. 

Den femte studentens bäst betalda förälder tjänar 360 000 kronor om året och klassificeras 

som ”tjänsteman på mellannivå”, då fadern har mellan tre och sex års utbildning efter 

grundskola. Genom enkätsvaret får man dock inte veta om han har några underställda eller ej. 

Student 6:s förälder med högst inkomst tjänar 250 000 kronor om året och delas in i klassen 

”lägre tjänsteman med underställda” då fadern endast har gymnasieutbildning.  
 Student Student Föräldrar Föräldrar Föräldrar Förälder Förälder 
 Gymnasie- 

utbildning 
Medel- 
betyg 

Utbildning Första yrke Nuvarande 
yrke 

Högsta 
Års- 
inkomst 
(brutto)  

Social 
klass- 
tillhörighet 
 
 

1 Distributions- 
och 
kontorsprogr. 

3,0 
(12,66) 

6-årig folkskola Lantbrukare. Pensionärer Folk- 
Pension. 

Ålders- 
pensionär. 

2 Samhällsprogr. 
inr. samhälle. 

15 Far: 
högstadieutb., 
mor: 
folkhögskoleutb. 

Far: elektriker, 
mor: 
vårdbiträde. 

Far: elektriker 
och deltids- 
jordbrukare, 
mor: 
förtidspensionär. 

120 000 
kr. 

Mindre 
lantbrukare. 

3 Samhällsprogr. 
inr. kultur. 

±15 Gymnasieutb. Far: transport- 
arbetare, mor: 
barnskötare. 

Far: transport-
arbetare, mor: 
barnskötare. 

- Ej facklärd 
tjänsteprod. 
arbetare. 

4 Medieprogr. 
inr. foto och 
textkommunik
ation. 

19,1 Far: Grundskola 
t o m år 8, mor: 
hälso- och 
sjukvårds- 
programmet 
(gymnasiet). 

Far: målare, 
mor: 
undersköterska
. 

Far: målare, mor: 
undersköterska. 

240 000 
kr. 

Ensam 
företagare. 

5 Samhällsprogr. 
inr. 
turistledare. 

14,89 Far: 
Yrkesteknisk 
högskola 1,5 år, 
mor: 
gymnasieutb. 

Far: svets- och 
metallarbetare, 
mor: 
vårdarbetare. 

Far: verktygs- 
konstruktör, mor: 
undersköterska. 

360 000 
kr 

Tjänsteman 
mellannivå. 

6 Samhällsprogr. 
inr. ekonomi. 

3,5 
(14,95) 

Far: 
gymnasieutb. 
(verkstadsskola), 
mor: 
gymnasieutb. 
(handels). 

Far: Verkstads 
arbetare, mor: 
sekreterare. 

Far: Produktions 
tekniker, mor: 
Dagbarnvårdare. 

250 000 
kr 

Lägre 
tjänsteman 
med under- 
ställda. 

                                                 

53 "En tjänst är en mängd arbete som betingar ett värde för en konsument - förutsatt att värdet inte finns hos en 
producerad vara - och därför kan utföras mot ekonomisk ersättning. Detta kallas tjänsteproduktion." 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nst (2006-11-24). ”Med tjänsteproduktion avses de sektorer i 
samhällsekonomin som producerar tjänster och därmed inte tillhör den primära sektorn, där jordbruksprodukter 
framställs, eller den sekundära sektorn, där industriproduktion sker. I moderna ekonomiskt utvecklade samhällen 
tenderar tjänsteproduktionen att bli en allt större del av den samlade ekonomin. Till tjänsteproduktion räknas så 
gott som hela den offentliga sektorn i de flesta västländer, handel, transporter, privata tjänster som 
bilreparationer och hårfrisörsalonger samt finansiella tjänster inom till exempel banker.” 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nsteproduktion (2006-11-24) 
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Klassificering 
___________________________________________________________________________ 

För det första har jag genreindelat den litteratur som informanterna nämnt som de senaste 

lästa böckerna. För det andra har jag valt att klassificera informanterna i två olika fält enligt 

följande premisser med Lidegran som praktisk inspiratör: merit - studentens utbildning och 

slutbetyg från gymnasiet, samt börd - föräldrarnas årliga bruttoinkomst, utbildning och sociala 

klasstillhörighet.54  

 

Litterär genreindelning 
I detta delavsnitt tänker jag titta på vad informanterna uppger sig läsa och hur man kan 

klassificera informanterna efter vilken genre de läser. Jag har försökt att bedöma studenternas 

enkätsvar (rörande senaste lästa böcker) utifrån en litterär genreindelning som Magnus 

Eriksson, Eva Lundberg och Gunnar Olofsson utformat i en studie om Växjöstudenterna och 

deras universitet.55 Jag fick ta del av underlaget till deras genreindelning och har därför 

bifogat den som bilaga. Denna indelning berör främst skönlitteratur, men innefattar även två 

avdelningar av facklitteratur. Det är svårt att bedöma vilka genrer som personer med ytterst 

goda läsvanor bör läsa. Det viktigaste hos folk med goda läsvanor är just att de läser 

skönlitterära böcker – ofta, mycket eller under lång tid. Jag kan dock understryka att läser man 

mest ur de tre första grupperna har man ytterst goda läsvanor, då dessa kan ses som de mest 

prestigefyllda grupperna av de 15. De resterande grupperna kan ses som mer populär 

litteratur, vilken inte accepterats fullt ut av det finkulturella etablissemanget.  

De böcker som informanterna nämnt som de senaste böckerna de läst, nämndes ingen 

bok som hörde hemma i de tre första grupperna. Efter min research har jag delat in böckerna i 

följande genregrupper: Släkten är bäst – 10 (typisk skälmroman56), Land i lågor – 4 (historisk 

                                                 
54 Social klasstillhörighet bedöms utefter Statistiska centralbyråns (SCB) indelning, se bilaga. Mikael Börjesson, 
fil. dr. och universitetsadjunkt vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, menar att 
klassificerandet av sociala grupper är en av sociologin mest omtvistade frågor. För klassiska sociologer som 
Marx och Weber var frågan central, vilket man kan läsa om i vilken grundläggande sociologisk lärobok som 
helst. Börjesson menar att klassificeringar av sociala grupper och yrken är förvånansvärt outforskade. En 
förklaring kan vara att denna typ av problematik anses ”[…] tillhöra den praktiska, tekniska sidan av statistiken 
och därmed inte ses värd samma uppmärksamhet som statistiska begrepp och teorier [---].” Börjesson, Mikael 
(2006). ”Om att klassificera sociala grupper: Några svenska exempel.” Fältanteckningar: Utbildnings- och 
kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Uppsala: Utbildnings- och kultursociologi. ISBN 13: 978-
91-631-8807-7. s. 249. 
55 Eriksson, Magnus, Lundberg, Eva och Olofsson Gunnar (2002). Växjöstudenterna och deras universitet: en 
studie av studenternas bakgrund, förhållningssätt och studievanor. Växjö: Institutionen för samhällsvetenskap, 
Växjö universitet. ISBN 91-89317-16-5. s. 75f. 
56 Skälm = skojare/skurk. 
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roman), Den blå färgen – 6 (kärleksroman, kvinnoöde), Hohaj – 6 (kärleksroman med 

existentiell riktning), Alla de stillsamma döda – 10 (kriminalroman), Mina ex – 7 

(Livsstilsroman, ”feel good”), Små citroner gula – 6 (relationsroman, kvinnoöde), Färdlektyr 

- X (novellsamling), Tryggare kan ingen vara – 12 (thrillerroman), Bara barnet – 8 

(outsiderroman), En spricka i kristallen - 6 (roman, existentiell riktning), Damernas 

detektivbyrå – 10 (deckare) samt Giraffens tårar – 10 (deckare). Undersökningen av böckerna 

har gjorts via Internet och åtskilliga recensioner. 

 

Läsvanor under uppväxten 
Jag har nedan försökt att klassificera hur informanternas läsvanor var förr, när de var små. 

Student 1:s föräldrar högläste varje dag, trots att de själva inte läste nämnvärt mycket för egen 

del. Föräldrarnas högläsning verkar dock ha haft inverkan på informantens läsvanor då denne 

själv fortsatte att läsa i ungdomsåren. Det var klassiska barn- och ungdomsböcker som gällde. 

Utifrån vetskapen att det lästes mycket högt men även på egen del anser jag att Student 1 hade 

goda läsvanor. Som barn är det lusten som styr läsandet, då det inte är någon som tvingar en 

att läsa genom skoluppgifter och dylikt. 

Student 2:s föräldrar högläste flera gången om dagen, varje dag, när denne var liten. 

Föräldrarna läste också för egen del, modern mycket och fadern något begränsat. Informanten 

kan också nämna många olika titlar och författare, vilket tyder på goda läsvanor och ett 

intresse för skönlitterär läsning som verkar ha avspeglats av föräldrarnas inställning till 

läsning. Jag anser därför att Student 2 hade mycket goda läsvanor som barn. 

Föräldrarna till Student 3 läste även de ofta och dagligen samt för egen del. 

Informanten själv anser att hon/han ”alltid” läste och då var det typiska ungdomsböcker som 

gällde. Att båda föräldrarna läste själva och för sitt barn kan utifrån ett bourdieuskt synsätt ha 

lett till att informanten läste mycket själv. Mycket goda läsvanor har Student 3 ändock. 

Student 4:s föräldrar högläste inte så ofta för informanten, utan endast vid spontana 

tillfällen. Modern läste även själv periodvis för egen del och fadern inte alls. Som ung läste 

dock informanten ”jämt” och spenderade mycket tid på biblioteket, vilket enligt Bourdieu inte 

rimmar med att föräldrarna inte läste så mycket. Student 4 klassificeras ändå med mycket 

goda läsvanor eftersom studenten läste så mycket på egen hand som barn. 

Den femte studentens föräldrar högläste varje dag och hade själva alltid en bok på 

gång för sin egen del. Informanten själv läste också mycket som ung, både ungdoms- och 
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vuxenböcker, vilket ger ett stort plus. Enligt mig hade denna informant mycket goda läsvanor, 

då alla tre enkätsvar besvarats med en positiv inställning till skönlitterär läsning. 

Student 6:s föräldrar sägs ha högläst nästan varje kväll, men inte ha läst så mycket 

själva för egen del. Inga förslag på titlar eller författare har givits i svaret, men verkar ändå ha 

läst ibland. Då inget konkret svar angivits kan man tyda det som ett mindre intresse för 

läsning. Jag bedömer att informanten haft bristfälliga läsvanor som barn, det vill säga något 

sämre läsvanor än de andra studenterna. 

 

Läsvanor idag 
Genom enkätsvaren om informanternas nuvarande läsvanor har jag försökt att klarlägga hur 

deras läsvanor ser ut idag. Student 1 läser förhållandevis mycket eftersom hon läser 

kontinuerligt, vare sig det är studierelaterad skönlitteratur eller skönlitterär läsning på fritiden. 

Eftersom jag själv har läst lärarprogrammets litteraturvetenskapliga kurser så vet jag att det är 

många skönlitterära böcker som man ska hinna med att läsa varje termin.57 På så vis kan 

också tio romaner under sommarens ledighet ses som mycket att läsa. Tittar man på hur lång 

tid Student 1 lägger ner på varje lästillfälle är högstanivån väldigt hög (två timmar) och 

lägstanivån väldigt låg (10 minuter). Ser man till titlarna över det som informanten läst senast, 

nämns ingen prestigefylld kanonisk litteratur. Man får dock ha överseende med att stor del av 

den skönlitterära kurslitteraturen istället har ett högt prestigevärde. Titlarna informanten 

redogjort för är en historisk roman, en relationsprosa och en syftesdeckare, det vill säga 

böcker som ofta definieras som populärlitteratur.58 Informantens inställning till läsning är god, 

då denne ser läsning som något lärorikt och avkopplande. Det är inte många som menar att det 

är just lärorikt att läsa, utan ser det mest som ett allmänt nöje. Nackdelen informanten nämnt 

med läsning, ”att läsning kräver distans från det man läser”, är knappast något negativt. 

Tolkar jag det rätt så åsyftar Student 1 i någon mån att man måste vara kapabel till att kunna 

skilja dikt från verklighet. Vidare har några av de andra informanterna nämnt just 

verklighetsflykt som en fördel med läsning. Sammanfattningsvis skulle jag beteckna Student 

1:s läsvanor som mycket goda. 

Student 2 läser precis som föregående informant utöver kurslitteraturen nästan bara 

på sommaren, det är dock oklart i vilken kvantitet studenten då läser. Vid frågan under hur 

                                                 
57 En delkurs på 5 poäng omfattar ungefär tio skönlitterära boktitlar och, utöver det, annan mer teoretisk 
kurslitteratur. 
58 Wendelius, Lars (2002). ”Populärlitteratur – förslag till litteraturlista”, Uppsala universitet. Hämtat från 
http://www.littvet.uu.se/littlista%20poplitt.html. Publicerat 2002, hämtat 2007-03-19. 
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lång tid informanten läser varje gång, svarade denna att det handlar om en timma. Det kan ses 

som ganska lång tid, även om jag är medveten att svaret är en cirkatid och att det även kan 

handla om 45 eller 75 minuter från olika tillfällen. De titlar Student 2 nämnt har inte högsta 

prestigevärde utan tillhör även dem de folkliga klassificeringarna relationsprosa och 

syftesdeckare. Rörande inställningen till läsning anser Student 2 att det inte finns några 

nackdelar alls. Fördelarna däremot är flera, exempelvis verklighetsflykt, avkoppling och 

inspiration. Bland de mer beaktansvärda fördelarna nämns även att läsning ger en inblick i 

andras liv och att det är allmänbildande. De sistnämnda fördelarna i kombination med de 

andra faktorerna gör att Student 2 kan anses ha mycket goda läsvanor. 

Den tredje studenten läser enligt sig själv ”väldigt sällan” utöver kurslitteraturen. Om 

detta innebär en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång om året är dock omöjligt att 

utröna. Att studenten läser ”minst 30 minuter” vid varje lästillfälle innebär också stor 

tolkningsbredd. Om student 3 nu läser väldigt sällan, skiljer det mycket om det är 30 minuter 

eller sex timmar vid varje tillfälle. Informanten nämner heller inte vad denne läste senast, 

kanske för att minnet var för vagt om man nu läser så sällan eller att kurslitteraturen tar stor 

plats. Student 3 benämner också läsningen som en tidskrävande nackdel, trots att fördelarna är 

fler. Det verkar som om den tredje studenten gillar att läsa och skulle vilja läsa mer än den 

gör, då inställningen till läsning är god (informanten ser skönlitterär läsning som något 

underhållande, avkopplande och roande). Jag bedömer läsvanorna som goda då studenten 

läser skönlitterär kurslitteratur och läslusten uppenbarligen finns, trots att tiden inte finns till 

läsningen. Detta gör att dock att läsvanorna inte är lika frekventa som de andra studenternas. 

Student 4 säger sig inte läsa någonting utöver den skönlitterära kurslitteraturen. Ändå 

har denne nämnt några titlar på böcker utöver kurslitteraturen och att hon/han lägger ner minst 

30 minuter på läsning vid varje tillfälle. ”Ingenting” innebär följaktligen inte noll böcker, utan 

istället väldigt sällan precis som föregående informant. Student 4 nämner novellsamlingen 

Färdlektyr och romanen Små citroner gula som är en blandning av genregruppen sex och sju, 

det vill säga relationsprosa och ung urban prosa.59 Dessa typer av böcker och det som 

informanten nämner som fördelar med läsning understryker informantens syfte med läsning - 

nämligen ett sätt att somna lättare. Nackdelarna påpekas vara att det finns viktigare saker att 

göra än att läsa, vilket tyder på en litet halvhjärtad inställning till skönlitterär läsning. 

Studenten läser ändå något, till skillnad från Student 3 som dock har en sämre inställning till 

läsning. Men, eftersom Student 4 nämner fördelar som verklighetsflykt och avstressning, 

                                                 
59 Jag har själv läst boken Små citroner gula och anser att den är väldigt lättläst och en typisk ”pärm-till-pärm-
bok” som kan avverkas på en kväll.  
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verkar det som att tidsfaktorn och stressen spelar stor roll. Om kurslitteraturen inte varit så 

omfattande och om det funnits mer fritid, så hade Student 4:s inställning till läsning säkert 

varit bättre. Jag bedömer därför dennes läsvanor som goda men bristfälliga, på grund av 

tidsbristen och inställningen. 

Den femte studenten läser någonting varje dag, vare sig det är kurslitteratur eller 

andra skönlitterära böcker, några minuter eller flera timmar. Några nackdelar med läsning 

nämns inte, bara en massa olika fördelar. Informanten beskriver både läsningen som 

avslappnande och spännande, men också som ”tankeväckande” och att den ”utvecklar 

uttrycksförmågan”. Dessa två sistnämnda påståenden visar att studenten i fråga ser läsning 

som något mer än bara ett sömnmedel. Läsning för Student 5 är ett stort intresse och det 

märks att denne vill arbeta med att i sin tur förmedla läsintresset till andra. De tre boktitlar 

informanten nämnt är alla av olika genrer: skräck-thriller (”suspense”), outsiderlitteratur och 

relationsprosa, vilket tyder på variation. Students 5:s läsvanor skulle jag bedöma som mycket 

goda, då denna både läser ofta, har en god inställning till läsning och läser varierat. 

Student 6 har ”alltid en bok på gång”, vilket jag tolkar som att denne läser ofta och 

fortlöpande. Samma person svarar också att det spenderas mellan 20 minuter till en timma på 

läsningen varje gång. Student 6 nämner inga direkta nackdelar, då ”beroendeframkallande” 

kan tolkas som en fördel för läsandet men en nackdel för att man lägger ner mer tid på läsning 

än på andra saker. Även denna informant beskriver skönlitterärt läsande som avkopplande. 

Titlarna rörande senast lästa böcker är båda av samma författare i deckargenren. Enligt mig 

har Student 6 helt enkelt goda läsvanor. 

 

Merit 
Då jag klassificerat informanternas meriter har jag helt bortsett från att alla studenter 

betygssatts av olika lärare utifrån helt olika premisser för vad som krävs för de olika betygen. 

Student 1:s låga meriter grundar sig på både praktisk utbildning och godkänt betyg. Om 

informanten haft icke godkänt som slutbetyg hade densamme haft mycket låga meriter. 

Student 2, 3, 5 och 6 har alla goda meriter. Hade de haft praktisk utbildning som betyg hade 

de också haft goda meriter. Slutbetyget väger alltså tyngst, medan utbildningen mer agerar 

vågmästare. Student 4 har både mycket höga meriter och därpå en teoretisk utbildning, vilket 

utmynnat i klassifikationen ”mycket goda meriter”.     
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 Studentens utbildning Studentens slutbetyg Klassificering 
1 Praktisk gymnasieutb. Godkänt. Låga meriter. 
2 Teoretisk gymnasieutb. Väl godkänt. Goda meriter. 
3 Teoretisk gymnasieutb. Väl godkänt. Goda meriter. 
4 Teoretisk gymnasieutb. Mycket väl godkänt. Mycket goda meriter. 
5 Teoretisk gymnasieutb. Väl godkänt. Goda meriter. 
6 Teoretisk gymnasieutb. Väl godkänt. Goda meriter. 

 

Börd 
Student 1 har låg börd60 då både föräldrarnas utbildning, klass och förmodligen inkomst är 

relativt låg (folkpension, före detta lantbrukare). Student 2:s medellåga börd grundas på 

föräldrarnas låga inkomst och låga utbildning. Den är snäppet högre än föregående informants 

börd på grund av den något högre klasstillhörigheten hos föräldrarna, vilken likställs med en 

mindre företagare. Student 3:s föräldrar har förmodligen, efter en jämförelse med de andra, en 

ungefärlig årsinkomst på mellan 100 000 - 200 000 kronor. Med en högre utbildning än de 

ovannämnda informanternas föräldrar och den sociala klassen de tillhör, kategoriserar jag 

student 3 med medelbörd. Student 4 har också medelbörd, eftersom dennes föräldrar har en 

högre årsinkomst men en lägre utbildning. Den sociala klassen är ungefär likvärdig som den 

förres. Student 5 kan i jämförelse med de andra klassas med litet högre börd, då årsinkomsten, 

den sociala klassen och utbildningen hos föräldrarna är något högre än de andras. Men, 

bortser man från jämförandet hamnar Student 5 ändå i klassen medelbörd. Det finns nämligen 

de, utöver denna studie, som har föräldrar som tjänar betydligt mycket mer än så, har en 

mycket mer gedigen akademisk utbildning och tillhör en högre social klass. De hade 

förslagsvis ansetts ha en hög börd eller en mycket hög börd. Student 6 anses också denne ha 

en medelbörd då den sociala klassen, utbildningen och årsinkomsten hos föräldrarna är högre 

än de två första informanterna. 

 

 

 

 

                                                 
60 I klassificerandet av informanternas börd slog jag ihop föräldrarnas högsta utbildning, årlig bruttoinkomst och 
social klasstillhörighet. Endast en grundskoleutbildning ses som lågt, gymnasial utbildning ses som medel och 
högskoleutbildning ses som högt. En årsinkomst på cirka 100 000 kronor ses som lågt, över 200 000 kronor som 
medel och över 500 000 kronor som högt. Föräldrarnas sociala klasstillhörighet är klassificerad utifrån 
Statistiska Centralbyråns (SCB) klasstillhörighetsindelning (se bilaga) där arbetslösa, förtids- och 
ålderspensionärer, hemarbetare, arbetare, mindre lantbrukare och ensamföretagare ses som lågt. Mindre 
företagare och lägre tjänstemän ses som medel. Större företagare, större lantbrukare och tjänstemän på 
mellannivå ses som högt. Högre tjänstemän och ledande befattningar ses som mycket högt. Beroende på 
kombinationen av dessa tre komponenter bestäms klassificeringen av låg eller hög börd. (s. 18) 
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 Föräldrarnas inkomst Föräldrarnas 
utbildning 

Föräldrarnas sociala 
klass 

Klassificering 

1 Folkpension. 6-årig folkskola. Ålderspensionärer  
(mindre lantbrukare). 

Låg börd. 

2 120 000 kr. Högstadieutb. Mindre lantbrukare. Medellåg börd. 
3 (100 000- 200 000 kr?) Gymnasieutb. Ej facklärd tjänste- 

prod. arbetare. 
Medelbörd. 

4 240 000 kr. Avbruten 
högstadieutb. 

Ensam företagare. Medelbörd. 

5 360 000 kr. 1,5 års högskoleutb. Tjänsteman mellannivå. Medelbörd. 
6 250 000 kr. Gymnasieutb. Lägre tjänsteman m. 

underställda. 
Medelbörd. 

 

Sammanställning 
Slår man ihop informanternas merit, börd och läsvanor får ingen av studenterna likadana 

slutresultat. Student 1 hade goda läsvanor som ung, mycket goda läsvanor idag, låga meriter 

och låg börd. Den andra studenten hade mycket goda läsvanor både som ung och idag goda 

meriter och medellåg börd. Student 3 hade mycket goda läsvanor som ung, goda läsvanor 

idag, goda meriter och medelbörd. Den fjärde studenten hade mycket goda läsvanor som ung, 

goda men bristfälliga läsvanor idag, mycket goda meriter och medelbörd. Student 5 hade 

mycket goda läsvanor både som ung och idag, goda meriter och medelbörd. Den sjätte och 

sista studenten hade bristfälliga läsvanor som ung, mycket goda läsvanor idag, goda meriter 

och medelbörd. 
 Läsvanor förr Läsvanor idag Meriter Börd 
1 Goda. Mycket goda. Låga. Låg.  
2 Mycket goda. Mycket goda. Goda. Medellåg. 
3 Mycket goda. Goda. Goda. Medel. 
4 Mycket goda. Goda men bristfälliga. Mycket goda. Medel. 
5 Mycket goda. Mycket goda. Goda. Medel. 
6 Bristfälliga. Mycket goda. Goda. Medel. 
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Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt skall jag analysera mitt resultat utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Jag 

kommer att börja gå igenom studenternas läsvanor, både med anknytning till föräldrarnas 

fostran men också till studenternas skolgång. Jag har även lagt vikt vid informanternas val av 

litteratur och vilka slutsatser man kan dra ifrån dem. 

 

Läsning i barndomen  
Clarence Crafoord, som är läkare, författare och psykoanalytiker, benämner sin pappas 

dagliga högläsning som sin ”barndoms litterära amningsstunder”. Enligt Crafoord blev också 

högläsningen länken till den tysta egna läsningen, vilken yttrade sig i en ”bokslukarperiod” 

från sju till tolv års ålder.61  

Likaledes visar Bourdieu, att föräldrarna har stor betydelse för vilket kulturellt 

kapital man själv får. Föräldrarna har ett stort ansvar för att i barnets initiala skede av livet 

göra dem bekanta med den skönlitterära världen. Det kulturella kapitalet är ju som tidigare 

nämnts starkt förknippat med litterära kunskaper och att kunna skriva och tala på ett kultiverat 

sätt. Läsning står exempelvis högst på listan i Bourdieus tabell över indikatorer på människors 

kulturella praktik, vilket också är en stor del av förvärvandet av det kulturella kapitalet. Är 

föräldrarna bara väl informerade om detta och benägna att investera i utbildningssystemet, 

borde barnet också förvärva ett gott kulturellt kapital.62  

För att ta reda på hur informanternas läsvanor som barn var, frågade jag dem hur ofta 

deras föräldrar högläste för dem. Av de vars föräldrar högläst varje dag (fem studenter), har 

fyra idag mycket goda läsvanor. De resterande två studenterna, det vill säga en med föräldrar 

som högläste varje dag och en vars föräldrar läste väldigt sällan, har idag goda samt goda men 

bristfälliga läsvanor. Det är alltså den informant vars föräldrar som inte högläst så ofta som 

har sämre läsvanor än de andra. Gällande detta resultat får Bourdieu medhåll, då de sämre 

läsvanorna kan tolkas som att föräldrarna inte bekantat barnet med den skönlitterära världen 

tillräckligt tidigt. Informanten som idag har goda men bristfälliga läsvanor hade dock 

sammantaget mycket goda läsvanor som barn, då studenten i sin ungdom skött läsningen på 

                                                 
61 Crafoord, Clarence (2000), ”Mitt litterära sinnesorgan”. Den sköna skönlitteraturen – i och utanför biblioteket. 
Lund: Bibliotekstjänst. ISBN 91-7018-456-9. s. 14f.   
62 Cassel West och Knochenhauer 2006, s. 7. 
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egen hand. Då kan även påpekas att två av de informanter som har mycket goda läsvanor idag 

enbart hade goda eller bristfälliga läsvanor som barn. 

De studenter (1, 2, 5 och 6) som idag har mycket goda läsvanor har både föräldrar 

som inte läste mycket för egen del och föräldrar som läste mycket. Det visar sig dock att av de 

fem informanter som hade föräldrar som högläste för dem varje dag så var det endast tre som 

läste för egen del. Om förälderns eget läsande påverkar barnet positivt eller tvärtom är alltså 

svårt att utröna. Bourdieu menar dock att man erhåller det kulturella kapital som föräldrarna 

har. I ovanstående fall har två av studenterna godare läsvanor än sina föräldrar och Student 4 

började förslagsvis läsa på egen hand (eftersom föräldrarna inte högläste) och spenderade 

mycket tid vid biblioteket (denne har emellertid sämre läsvanor idag).  

Alla informanter läste mycket för sig själva som barn, vilket kan innebära antingen 

läsentusiastiska föräldrar eller lärare. Jag antar nämligen att det är väldigt få barn som själva 

kommer underfund med att de ska börja läsa, då det bör krävas något slags inspiration som 

väcker deras intresse. Student 1 och 6 verkar ha fått bättre läsvanor på äldre dagar, Student 3 

och 4:s läsvanor har försämrats och Student 2 och 5 har haft mycket goda läsvanor rakt 

igenom. 

 

Skolans inverkan på läsningen 
Anna Lytsy, frilansjournalist och skönlitterär författare, tror sig tappat sin barndoms läslust 

någon gång på vägen till i vuxenlivet. Igenkänningsfaktorn är nog hög med hennes berättelse 

om att ”äta bokstäver och spy upp dem lika fort igen”, vilket beskriver skolans ”pliktläsande”. 

Att läsa otaliga sidor i hemläxa, oavsett om det som skulle läsas hade någon relevans för 

eleven eller ej, kan ha förödande konsekvenser rörande läslusten, enligt Lytsy. För henne själv 

blev konsekvensen av lästvånget att läsningen skiljdes från livet, och hon tror att hon inte är 

ensam om den upplevelsen.63 

Bourdieu menar att skolan och lärarna har en avgörande roll när det gäller att 

identifiera barns kulturella bakgrund. Läraren bör se de barn som fått en sämre start i skolan 

som barn med en annan social bakgrund än de barn som kan uppfattas som begåvade eller 

födda med viss fallenhet. Tillgodoses dessa sociala skillnader, det vill säga olika 

utgångspunkter i lärandet, kan de som inte har lika starkt kulturellt kapital få litet mer hjälp att 

                                                 
63 Lytsy, Anna (2000), ”Bara det som angår”. Den sköna skönlitteraturen – i och utanför biblioteket. Lund: 
Bibliotekstjänst. ISBN 91-7018-456-9. s. 22-25. 
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komma ifatt de barn som har ett försprång. Som ovan nämnts, är min teori sådan att jag tror 

att skolan både kan tända och släcka läsintresset hur ens bakgrund än ser ut.  

Ser man exempelvis till informanternas meriter ser man att Student 4, som idag har 

bristfälliga läsvanor och inte blev läst för som barn, är av medelbörd och har mycket goda 

meriter. Detta måste betyda att denne, som har varit så duktig i skolan (och därmed bör ha 

tyckt det var roligt att gå i skolan) också lärde sig läsa i skolan. Student 4 kan alltså genom 

goda meriter ovanligt nog ha förändrat sitt habitus och anpassat sig efter skolans sociala 

villkor. Ser man till Student 5 som har (möjligen en högre) medelbörd och goda meriter ser 

jag att läsvanorna varit och fortfarande är mycket goda. I detta fall stämmer Bourdieus teori 

om att barn med högre börd förmodligen ärver ett gott kulturellt kapital, men också att goda 

pedagoger förvaltat studentens goda läsvanor. Student 1 som klassificeras med både låga 

meriter och låg börd, men mycket goda läsvanor som vuxen, kan förvirra en aning. Man kan 

dock se dessa föräldrar som ett undantag. Trots det egna ointresset för läsning läste de nästan 

varje dag för informanten i dennes barndom. På så sätt kan man säga att Bourdieus teori 

indirekt stämmer, då föräldrarna trots sin låga börd, medvetet introducerat läsningen i 

informantens unga år som en investering till ett högre kulturellt kapital. Att Student 1 trots 

låga meriter idag har avancerat från goda till mycket goda läsvanor kan bero på en stark vilja 

att efter föräldrarnas önskan vilja lyckas i kampen om ett högre kulturellt kapital och indirekt 

skaffa sig en högre börd för sina nästkommande. Här ärver då studenten föräldrarnas 

mentalitet om att klara att klättra uppför klasstegen och genom hårt arbete göra sig förtjänt av 

en bättre tillvaro. Student 2 har också denne mycket goda läsvanor rakt igenom, medellåg 

börd och goda meriter. Här har informantens goda meriter och studiemotivation troligen hållit 

kvar den läslust som föräldrarna väckt i och med sin kontinuerliga högläsning och det egna 

intresset för läsning. Student 3 har medelbörd och goda meriter, men har ändå tappat lite 

gällande läsvanorna. Frågan är om informanten skulle ha kunnat behålla sina mycket goda 

läsvanor om läraren förvaltat läsintresset ännu bättre och om meriterna legat på topp. Student 

6 kommer från en familj med medelbörd. Informantens läsvanor har blivit godare med åren, 

vilket kan betyda att det funnits goda pedagoger under dennes skolgång. Bourdieus teori 

stämmer i detta fall inte alls, då informanten har relativt hög börd men ändå fått bristfälliga 

läsvanor som barn. Föräldrarna läste nästan varje kväll för informanten, men visade inget 

intresse för det egna läsandet, vilket i sin tur kan ha påverkat informanten. 
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Skönlitterära val 
Ingen av informanterna verkar läsa någon kanonisk skönlitteratur (genre 1-3) på sin fritid, 

vilket kan bero på merit och börd eller på den omfattande kurslitteraturen som innefattar 

många av de mest kända kanoniska verken. Student 5 som har en (möjligen högre) medelbörd 

läser exempelvis samma typ av böcker som Student 1 som kommer ifrån en lågbördig 

bakgrund. Student 4 som har mycket goda meriter läser också denne samma typ av böcker 

som Student 1 med låga meriter. 

Kanske har inte kanonisk skönlitteratur ett högt symboliskt värde i de kretsarna som 

informanterna lever och är uppväxta i. Symboliskt kapital är enligt Broady, som ovan sagts, 

det som erkännes som värdefullt. Visst, dessa kretsar kan mycket väl tycka om den kanoniska 

litteraturen och även ha den i bokhyllan, men för den sakens skull inte lägga något större 

värde i den. På detta vis förmedlas en syn på denna litteratur som mindre betydelsefull och ej 

livsviktig. Den kanoniska litteraturen har dock inte utmålats som något direkt opassande för 

den grupp och det kulturella kapital som den gruppen har, därmed har ej heller en distinktion 

skapats.  

Anledningen till att studenterna i denna studie inte väljer att läsa kanonisk 

skönlitteratur på fritiden kan, bredvid ”mycket kurslitteratur” och ”mindre symboliskt värde”, 

bero på att de främst använder fritidsläsningen som avkoppling och verklighetsflykt. Om man 

bara vill läsa för att fly verkligheten för en liten stund, och inte läsa för läsandets skull, så 

passar populärlitteraturen perfekt. Är man riktigt beläst och intresserad av skönlitterär läsning 

borde dock standarden höjas ju mer man läser. Att utmanas rent litterärt borde innebära att 

man till slut hamnar med en kanonisk klassiker i händerna. Eftersom informanterna nu läser 

kanonisk litteratur inom litteraturvetenskapen, så är kanske detta behov redan tillfredsställt.  
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Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt redogör jag för mina slutsatser genom en diskussion av analysen. Jag ämnar 

också besvara mina frågeställningar och relatera svaren till styrdokumenten.  

 

Det verkar som om föräldrarnas högläsning varit en viktig del i formandet av informanternas 

goda läsvanor. Fem av de sex studenterna hade föräldrar som läste för dem varje dag, trots att 

det visade sig att vissa av föräldrarna själva inte läste så mycket. Jag tror, precis som 

Crafoord, att den dagliga högläsningen kan ses som ”barndomens litterära amningsstunder” 

hos dem som idag tycker om att läsa. Att väcka läslust och presentera barnet för den 

skönlitterära världen redan i tidig ålder, verkar vara en oerhört viktig del i bildandet av goda 

läsvanor. Det verkar som att goda läsvanor föds i ett hem med högt kulturellt kapital. De 

föräldrar i studien som själva hade ett intresse för skönlitterär läsning läste för sina barn och 

de föräldrar som inte var lika intresserade verkade ändock lägga vikt vid att deras barn skulle 

bli lästa för. De som inte läser själva var alltså villiga att investera i utbildningssystemet 

genom att läsa högt för sitt barn. Detta för att barnet skall vara förberett och behärska en viss 

kulturs fält och villkor i framtiden. 

Om man ser till kopplingen mellan kulturellt kapital och börd samt de informanter 

jag undersökt, ser man att det enda som skiljer studenterna med (möjligen högre) medelbörd 

respektive låg börd är att den förstnämndes föräldrar läste för egen del, vilket inte den 

sistnämndes föräldrar gjorde. Kulturellt kapital har här alltså inget med börd att göra, det enda 

som verkar skilja dem båda åt är att de med föräldrar från en något högre börd verkar ha ett 

genuint egenintresse för läsning medan de lågbördiga föräldrarna är väl medvetna om 

läsningens värde även om de själva inte är intresserade. Bourdieus teori om att man kan äga 

ett högt kulturellt kapital vare sig man har hög börd eller ej verkar därmed bekräftas. Goda 

läsvanor kräver alltså inte hög börd, utan istället ett högt kulturellt kapital eller i alla fall 

vetskapen om vikten av att ett högt kulturellt kapital.  

Jönsson och Eriksson konstaterade att lärarstudenten läste böcker för nöjes skull i 

samma utsträckning som folk gör mest, och att detta gällde för såväl hur mycket tid de ägnar 

nöjesläsning som vad de valde att läsa. Ser man till min studies studenter kan man skönja 

samma sak, att då man väl läser på fritiden gör man det för nöjes skull (avslappning, 

verklighetsflykt et cetera) och inte med grundsyftet att intellektualiseras mer. Lusten styr 

alltså läsningen i högre grad än det ”påtvingade” utbildningssyftet.  
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Cassel West och Knochenhauers studie visade på överensstämmande resultat med 

Bourdieus teori om hur barns läsvanor oftast påverkats av föräldrarnas lässtöd. De underströk 

dock att inga intervjuer gjorts med föräldrarna i fråga. Förhoppningen om föräldrarnas 

uppmuntran till läsning har alltså enbart analyserats utifrån barnets synvinkel. Samma 

situation befinner jag mig i, då jag enbart undersökt ”barnen” och deras svar om deras 

föräldrar. Enskilda intervjuer med informanterna och deras föräldrar hade säkerligen fördjupat 

studien ytterligare, och kanske givit ett annorlunda utfall. Vad som dock kan utrönas av mitt 

resultat är att de flesta föräldrarna till informanterna (fem av de sex) läste högt dagligen för 

dem under barndomen. Med andra ord kan man säga att föräldrarnas uppmuntran till läsning 

varit god! 

Som blivande lärare har jag självklart en stark tro i att det aldrig är för sent att skapa 

ett intresse för läsning. Läslusten måste komma just ur lusten, inte ur tvånget. En riktigt god 

pedagog borde alltså kunna fånga ett ej ännu upptäckt läsintresse eller återväcka det 

läsintresse som tyvärr släckts. Ser man till de studenter som jag undersökt, finner man inget 

genomgående sammanhang. Informanten med låga meriter har idag mycket goda läsvanor. 

Denne informant har dock ett gammalt sifferslutbetyg från gymnasiet, vilket tyder på att 

studenten i fråga inte påbörjade sina universitetsstudier förrän långt efter gymnasiestudenten. 

Kanske kan det vara så att läsvanorna hos denne informant förbättrats på grund av något 

annat, senare i livet. Studenten med mycket höga meriter hade mycket goda läsvanor som 

liten, vilka idag endast är goda men bristfälliga. Detta kan kanske förklaras med att 

informanten fortfarande tycker väldigt mycket om att läsa, men att studierna och annat tar för 

mycket av fritiden. Det kan också vara så att eftersom studentens föräldrar inte läste så 

mycket, varken för sitt barn eller för egen del, så avfärgar sig föräldrarnas inställning till 

läsning först nu. Informantens läsbakgrund i fråga ser väldigt speciell ut, eftersom denne trots 

föräldrarnas dåliga läsintresse (och låga kulturella kapital?) ändå läste oerhört mycket för 

egen del som ung. En av studenterna har dock gått från bristfälliga läsvanor som liten till 

mycket goda läsvanor idag, kanske via sina goda meriter från skolan.  

Höga meriter kan möjligen alltså påverka ens läsvanor till det bättre, om man ser till 

att goda pedagoger leder till god läslust, som leder till bättre studievanor, vilket leder till goda 

betyg. En av informanterna har förbättrat sina läsvanor och har också goda meriter. Två av 

informanterna har också behållit sina mycket goda läsvanor samtidigt som de har goda 

meriter. Hade dessa studenter haft dåliga lärare som direkt hade försämrat deras läsvanor och 

studiemotivation, så hade förmodligen både meriterna och de nutida läsvanorna varit sämre. 

Kanske hade dessa studenter då heller inte varit svensklärarstudenter idag! 
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Lidegran belyser främst genusskillnaderna rörande Uppsalaungdomarnas 

utbildningsstrategier, det vill säga att pojkarna (ur alla grupper) dominerade på de mest 

prestigefyllda högskoleutbildningarna. Ser man till de två grupperna som hade högst status, 

De utvalda och Arvtagarna, var det de utbildningsmässiga tillgångarna som skiljde dem åt. 

De förstnämnda hade egna höga meriter och för dem gick det mycket bra i skolan. De 

sistnämnda hade med sig ett stort utbildningskapital hemifrån, trots detta gick det dåligt för 

dem i skolan och erhöll låga meriter för egen del. Dessa två grupper visar alltså att det inte 

skulle spela någon roll om föräldrarna hade ett högt kulturellt kapital, däremot var det höga 

ekonomiska kapitalet av större betydelse. Jämför man detta med min studie, där i och för sig 

inga informanter med mycket hög börd eller dåliga läsvanor innefattas, finner man inte detta 

mönster. 

Frågan är då om man kan vända trenden där läsningen alltmer ofta beskrivs som en 

klassfråga. Uppenbarligen behöver man inte ha hög börd och en plats i de övre klasserna för 

att inse vikten av läsning. Här handlar det om att informera de föräldrar med lågt kulturellt 

kapital om att tidigt och entusiastiskt börja läsa för sina barn och sedermera även uppmuntra 

tyst läsning och besök på bibliotek. På så vis kanske fler hade fått chansen till ett utökat 

kulturellt kapital. Det bästa kanske hade varit att börja med föräldrarna och väcka deras läslust 

och få dem att inse hur viktig läsning är i den demokratiska fostran av barn till goda 

samhällsmedborgare. 

Ser man till läroplanen uttrycker den att skolan ansvarar för att varje elev kan söka 

skönlitteratur som en källa till kunskap, självinsikt och glädje. Det är alltså skolans ansvar att 

varje elev presenteras för den skönlitterära världen, en slags garanti om alla föräldrar inte har 

ett tillräckligt högt kulturellt kapital eller ett genuint läsintresse. Eftersom läsningen benämns 

som en förutsättning för att delta i olika demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 

arbetsliv, poängteras även vikten av att goda läsvanor. Vidare beskrivs utvecklandet av 

läskunnigheten och läslusten i kursplanen endast som en strävan från skolans sida, de tar 

alltså inte på sig det fulla ansvaret. Jag tolkar det som att en förbättring av läskunnigheten och 

läslusten inte kan präntas in av en lärare, eleven måste någonstans ha en egen vilja samt 

kanske även en uppmuntran hemifrån. På så vis har föräldrarna ett ansvar för att tala gott om 

läsning och föregå som goda exempel, även då deras barn blivit litet äldre. Skollagen 

understryker också detta, att elever oberoende sociala och ekonomiska hemförhållanden ska 

ha rätt till lika utbildning, samtidigt som de i nästa mening understryker utbildning i 

samarbete med hemmen. 
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Slutord och vidare forskning 
Det är mycket viktigt att man som blivande lärare är medveten om att goda läsvanor inte 

nödvändigtvis behöver höra ihop med barn som har det gott ställt. Att höga kulturella kapital 

även går att finna bland barn som inte kommer från de högsta sociala klasserna i samhället 

bör understrykas. Då många idag benämner läsningen som en kommande klassfråga, skall 

också den direkta och ibland missuppfattade kopplingen mellan god läsförmåga och hög klass 

klargöras. Istället borde man tala om läsningen som en kulturell klassfråga och därmed radera 

de sociala klasskillnaderna. Många inser nog heller inte att man inte behöver inneha ett högt 

kulturellt kapital, det kan också räcka med medvetenheten om det kulturella kapitalets 

betydelse för exempelvis läsförmågan. Känner föräldrar som inte har ett högt kulturellt kapital 

till att läsförmågan är viktig för deras barn och deras utveckling både intellektuellt och socialt 

kan det räcka. På detta vis kan föräldrar som inte själva finner något intresse i att läsa böcker 

läsa för sina barn för att barnens läsintresse skall väckas. Antingen har föräldrarna alltså ett 

högt kulturellt kapital som de för vidare till sina barn, eller så inser de föräldrar som har ett 

lägre kulturellt kapital att den onda cirkeln kan brytas. 

Är det nu så att ett barns föräldrar varken har ett högt kulturellt kapital eller 

medvetenheten om dess betydelse kan skolan istället bryta den onda cirkeln. Styrdokumenten 

är tydliga på punkten om skolans ansvar för att varje elev presenteras för den skönlitterära 

världen, om nu inte föräldrarna gjort det. Jag tror, även om jag inte undersökt sakfrågan, att 

ett barn genom goda pedagoger kan erhålla goda läsvanor trots att barnets föräldrar inte visat 

något intresse för läsning under deras uppväxt. Det verkar finnas ett internt samband mellan 

goda läsvanor och god studiemotivation, då det krävs att man är påläst för att klara av 

studierna. För att få ett gott betyg måste man läsa och plugga mycket, vilket kräver att man 

har en god allmän läsförmåga. 

Läsvanor och betydelsen av goda och dåliga sådana är definitivt ett ämne som borde 

forskas vidare om. Då både lärare och politiker idag oroar sig för att läsförmågan delar upp 

människor i en låg och en hög samhällsklass torde här finnas ett givet forskningsämne att 

fortsätta med. Jag tror även att läsvanors betydelse ur ett genusperspektiv skulle behövas 

göras, då en vanlig uppfattning idag är att flickor läser mer än pojkar.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Enkätundersökning: Svensklärarstudenters läsvanor 
Detta är en empirisk undersökning inför en D-uppsats (i svenska inom lärarprogrammet) om 

hur merit och börd formar ens läsvanor. Hur har föräldrarnas arv och ens egna studieresultat 

påverkat de läsvanor man har idag?  

Enkäten är helt anonym och det är endast svaren som är av intresse. Jag skulle 

uppskatta om ni ”intervjuar” era föräldrar om de frågor som rör dem och svarar på frågorna så 

korrekt som möjligt. Tack för att ni tar er tid, jag hoppas att resultatet i form av min uppsats 

även skall gynna och intressera er! 

 

Dina läsvanor idag: 

1. Hur ofta läser du skönlitterära böcker på fritiden?__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Under hur lång tid läser du varje gång?__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Nämn några av dina favoritförfattare eller favorittitlar:_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Nämn några av de senaste skönlitterära böckerna du läst (ej kurslitteratur!):_____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Positiva saker med skönlitterär läsning:__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Negativa saker med skönlitterär läsning:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Försök tänka dig tillbaka till din barndom… 

7. Hur ofta läste dina föräldrar för dig innan du själv kunde läsa?_______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Vad och hur ofta läste du själv som barn/ungdom:_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Läste dina föräldrar mycket skönlitteratur (för egen del)?____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Dina skolmeriter: 

10. Vilket program och inriktning läste du på gymnasiet?_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hur gammal var du då du påbörjade dina universitetsstudier?_______________________ 

 

12. Vilket medelvärde hade du på dina gymnasiebetyg (äldre betyg 1-5, nya betyg 9-20, 

folkhögskola max 4)?_________________________________________________________ 

 

13. Har du läst något annat ämne än svenska tidigare inom lärarprogrammet?_____________  

 

Dina föräldrars bakgrund: 

14. Vilken är din mor och fars högsta utbildning?____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Om de har en akademisk utbildning (universitet/högskola), nämn vilken och hur många år 

den omfattade:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. Vilket yrke hade din mor och far i sin ungdom då de började arbeta?_________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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17. Vilket yrke har dina föräldrar idag?___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

18. Vilken ungefärlig årsinkomst (brutto) har den förälder som tjänar mest?_______________ 

 

12. Vilken social klasstillhörighet* anser dina föräldrar att de tillhör?___________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Klasstillhörighetsindelning utformad av SCB:  
  
Arbetarklass  
  
Tjänstemän   
1. Utan underställda.  
2. Med underställda.   
3. Ledande befattning (minst 100 anställda).  
 
Företagare 
1. Ensam. 
2. Mindre (1-9 anställda). 
3. Större (över 10 anställda). 
4. Mindre lantbrukare (mindre än 20 hektar åker, mindre än 100 hektar skog). 
5. Större lantbrukare (mer än 20 hektar åker, mer än 100 hektar skog). 
 
Övriga – studerande, akademiker, förtidspensionärer, arbetslösa, pensionärer.  
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Bilaga 2 Statistiska centralbyråns klasstillhörighetsindelning 
___________________________________________________________________________ 

Detta är utdrag av SCB:s klasstillhörighetsindelning, vilka jag omarbetat och förenklat för att 

den ska passa just till min uppsats. Många av indelningarna har jag helt valt bort, då de inte 

känns relevanta för informanternas föräldrar (exempelvis värnpliktstjänstgörande). Många 

indelningar har jag också förenklat genom att slå ihop vissa underindelningar till en. 

 

Arbetare 

 Mindre än två års utbildning efter grundskolan. 

 Minst två års utbildning efter grundskolan. 

 

Företagare 

 Ensamföretagare utan anställda. 

 Mindre företagare med 1-9 anställda. 

 Större företagare med 10 eller fler anställda. 

 Mindre lantbrukare med högst 20 hektar åker och högst 100 hektar skog. 

 Större lantbrukare med 21-100 hektar åker eller 101-400 hektar skog. 

 

Tjänstemän 

 Lägre tjänsteman med mindre än två års utbildning efter grundskolan. 

 Lägre tjänsteman med två- eller treårig utbildning efter grundskolan, utan underställd 

personal. 

 Lägre tjänsteman med två- eller treårig utbildning efter grundskolan, med underställd 

personal. 

 Tjänsteman på mellannivå med tre- eller sexårig utbildning efter grundskola, utan 

underställd personal. 

 Tjänsteman på mellannivå med tre- eller sexårig utbildning efter grundskola, med 

underställd personal. 

 Högre tjänsteman med minst sex års utbildning efter grundskolan, utan underställd 

personal. 

 Högre tjänsteman med minst sex års utbildning efter grundskolan, med underställd 

personal. 

 Ledande befattningar som tillhör direktionen med minst 100 anställda eller 

byråchefsbefattningar eller högre.  
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Övriga 

 Studerande. 

 Akademiker. 

 Arbetslösa . 

 Förtidspensionärer. 

 Ålderspensionärer.  
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Bilaga 3 Genreindelning av litteratur 
 

1. Stabil internationell kanon 

Författarexempel: Jane Austen, Samuel Beckett, William Shakespeare, Jonathan Swift, Albert 

Camus, Fjodor Dostojevskij, Daniel Defoe, Johann Wolfgang von Goethe, Emily Brontë, 

Vladimir Majakovskij, Vladimir Nabokov, August Strindberg. 

Beckett, Nabokov med flera har möjligen högre prestigevärde än ett par andra 

författare i kategorin, men sådana avvägningar är omöjliga att göra på allvar och den här 

gruppen blir därför väldigt stor. Kan innehålla svensk litteratur. 

 

2. Internationell semi-kanonisk litteratur 

Författarexempel: Tomas Tranströmer, Anthony Burgess, John Maxwell Coetzee, Gao 

Xinjiang, Doris Lessing, George Orwell, Salman Rushdie, Joyce Carol Oates, Paul Auster, 

Kurt Vonnegut, Jerome David Salinger, Jack Kerouac. 

Vissa författare skulle lika gärna kunna tillhöra föregående kategori, men ligger 

möjligen för nära i tiden för tal om ”stabil” kanon. Vissa författare i gruppen är säkerligen 

mer medvetna och prestigefyllda val än andra i gruppen ovan, men det genomsnittliga 

prestigevärdet kanske dock är något lägre. Kan innehålla svensk litteratur. 

 

3. Svensk kanonisk och semi-kanonisk litteratur  

Författarexempel: Karin Boye, Stig Dagerman, Kerstin Ekman, Selma Lagerlöf, Sven 

Lindqvist, Ivar Lo-Johansson, Edith Södergran, Klas Östergren, Anna-Karin Palm, Niklas 

Rådström, Per Gunnar Evander, Vilhelm Moberg. 

Kan vara av samma kaliber som den internationella kanon, men har, kanske på grund 

av språket, inte fått samma spridning. Åter annat är gruppen ganska ”populär” och innehåller 

även ny litteratur av etablerade författare som åtnjuter högre prestige än de grupper som följer 

nedan. 

 

4. Historiska romaner 

Författarexempel: Nevil Shute, Per Anders Fogelström, Stig Strömholm, Peter Englund, 

André Brink, Mika Waltari, James Clavell, Erich Maria Remarque. 
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Historiska eller ”faktiska” romaner, romaner med historiska motiv, romaner som 

präglas av historiska fakta eller omständigheter – det vill säga verk som inte redan är 

upptagna som kanoniska eller semi-kanoniska inom denna genre. 

 

5. Historieberättande litteratur 

Författarexempel: John Irving, Michael Palin, Arto Paasilinna, Hans Alfredsson, Ulf Lundell, 

Theodor Kallifatides, Patrick Süskind, Roddy Doyle. 

Traditionellt (manlig?) berättad prosa: flanör- eller ”sökarprosa”, historieberättande, 

burleskerier, godmodighet. 

 

6. Relationsprosa 

Författarexempel: Pearl Sydenstricker Buck, Majken E. Johansson, Susanna Tamaro, Maeve 

Binchy, Frank McCourt, Barbara Voors, Björn Ranelid, Jonas Gardell, Nicholas Evans, Annie 

E. Proulx, Gerda Antti, Majgull Axelsson, Marie Hermansson, Marika Cobbold Hjörne, 

Marianne Fredriksson, Kerstin Thorvall. 

Traditionellt (kvinnlig?) berättad prosa med existentiell inriktning med relationer i 

centrum. 

 

7. Ung urban prosa 

Författarexempel: Helen Fielding, Marian Keyes, Louise Boije af Gennäs, Erlend Loe, 

Douglas Coupland, Nick Hornby, Irvine Welsh, Per Hagman, Alexander Skantze. 

Unisex ”livsstilslitteratur” med nyckelord som urban erfarenhet, identitet och attityd. 

 

8. Outsiderlitteratur 

Författarexempel: Charles Bukowski, Sture Dahlström, Carlos Castaneda. 

Samhällets och individens gränser problematiseras. Kategorins prestigevärde oklart. 

 

9. Barn- och ungdomslitteratur 

Författarexempel: Clive Staple Lewis, Astrid Lindgren, Joanne K. Rowling, Torey Hayden. 

Peter Pohl, Viveca Lärn, Ulf Stark, Tove Jansson. 

Litteratur med barn- och ungdomsmotiv med didaktiskt syfte. Prestigevärde svårt att 

bestämma. 

 

 



 52

10. Syftesdeckare/-thrillers 

Författarexempel: Henning Mankell, Jan Guillou, Håkan Nesser, Tom Clancy, Phyllis 

Dorothy James, Agatha Christie.  

Litteratur som innefattar samhällskritik, ämneskompetens (tekniska detaljer) eller 

förvaltande av deckartraditionen. 

 

11. Science Fiction och Fantasy 

Författarexempel: Bodil Mårtensson, William Gibson, Douglas Adams, David Eddings, John 

Ronald Ruel Tolkien. 

Denna genre handlar om andra världar och tankeexperiment och är en svårplacerbar 

grupp då det finns en stor spridning inom den. 

 

12. ”Suspense” 

Författarexempel: Liza Marklund, John Grisham, Steven King, Dean R. Koontz, Alistair 

Mclean. 

Thrillers, skräck och deckare som inte kan kallas syftesdeckare. 

 

13. ”Romance” 

Författarexempel: Virginia Andrews, Jackie Collins, Robin Pilcher, Barbara Wood. 

Denna genre utmärks av känslosamhet, sentimentalitet och flärd med fantastiska 

inslag i okomplicerad form. 

 

14. Facklitteratur med akademisk tradition 

Författarexempel: Gitta Sereny, Simon Singh. 

 

15. Populär facklitteratur 

Författarexempel: Deepak Chopra, Johan Ehrenberg. 

 

 
 


