
 
 

  

  

LÄRARUTBILDNINGENLÄRARUTBILDNINGEN     Examensarbete,  15 hpExamensarbete,  15 hp   

              

 

 

 

 

  

“En bok är som en vän“En bok är som en vän   

man kan ha när manman kan ha när man   

känner sig ensam”känner sig ensam”   

En analys av läsvanor hos elever i årskurs nio 

 

 

 

 

 

  

Institutionen för samhällsvetenskap  Författare: Alma Mujkanovic & Mirzeta Dzafic 

Handledare: Jessica Linde 

GO 2963GO 2963   

HtHt -- 200200 99   



 
 

Abstract  

_______________________________________________________________ 
 
Författare: Alma Mujkanovic & Mirzeta Dzafic 
Handledare: Jessica Linde 
Examinator: Elinor Platzer  
_________________________________________________________________________ 
”En bok är som en vän man kan ha när man känner sig ensam” 
- En analys av läsvanor hos elever i årskurs nio 
 
”A book is like a friend that you have when you feel lonely” 
- A study about readinghabits among pupils in ninth grade 

Antal sidor: 32 
_________________________________________________________________________ 
“While we read the books, the books read us. Can books read people? Of course they can! 
How else would they know everything about us?” (Lennart Hellsing) 
  
This quote shows how important books are to us humans, the youth today and the youth of 
tomorrow. Our study focuses on how literature matters to young people today, their 
experiences and reflections of reading and the literature teaching in school. The study 
assumes a pupils’ point of view and the analysis is based on a questionnaire, where pupils 
from the ninth grade describe their own reading habits and reading experiences, in school 
as well as in their leisure time. Previous research shows a complex picture of the changes in 
Swedish young people’s reading habits, but one important aspect is that boys tend to read 
less than girls. For this reason gender became a general perspective in this paper. 
  
Our study also shows that there are gender differences and that the boys do read less than 
the girls in the same age. There are various reasons for these tendencies among both boys 
and girls. For example parent’s education is one of the main reason why boys tend to read 
less then the girls.  
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1. INLEDNING 

Under våra VFU-perioder har vi mött många lärare som upplever att ungdomar idag har en 

negativ inställning till läsning. Lärarna hävdar att ungdomarna inte läser i lika stor 

utsträckning som tidigare. Detta kan dels bero på tidsbrist, att det är så mycket annat man 

ska hinna med i skolan och på fritiden, men också att eleverna har förlorat motivationen 

både för läsning och för skolan i övrigt. Stämmer denna föreställning om ungdomars 

läsning överens med verkligheten? Finns det skillnader mellan exempelvis flickor och 

pojkar eller unga människor med olika social och kulturell bakgrund? Dessa två frågor 

väckte vårt intresse för ungdomars läsvanor. Vi tyckte att det skulle vara intressant att ta 

reda på om det verkligen är så enkelt som att säga att unga idag inte läser eller om 

verkligheten är mer komplicerad än så.  

Varför är läsning en sådan viktig del i skolan? Vi hävdar att man kan se på detta 

utifrån två olika aspekter, läsning utifrån ett instrumentellt plan och ett meningsskapande 

plan. Vi lever i ett informationsrikt samhälle som ställer stora krav på läsförmågan hos var 

och en av oss. Samhällets snabba förändring vad gäller informationsteknik har bidragit till 

att en djupare läsförmåga måste utvecklas för att vi ska kunna granska den information som 

ständigt omger oss i vardagen. Detta betyder att våra ungdomar måste lära sig att läsa på ett 

instrumentellt plan för att förstå den information som de får. De måste lära sig att tolka och 

reflektera samt granska all information som de kommer i kontakt med. Detta är viktigt 

eftersom den arbetsmarknad de kommer att möta som vuxna kräver att de kan både ge och 

ta skriftlig information som t.ex. instruktioner, arbetsuppgifter och avtalsvillkor, anser vi. 

Detta återfinns även i kursplanen för svenska:  

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 
kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av 
informations- och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling 
av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla. (Kursplanen för 
svenska 2000) 

Det ställs också stora krav på skolan, som måste utrusta eleverna med en god läsförmåga så 

att de kan granska sin omvärld och förhålla sig kritiskt till denna, för att det är en viktig del 

i demokratin. Ett demokratiskt samhälle kräver att dess medborgare själva kan ta del av 

information och ställa sig i relation till denna, och det är därför viktigt att var och en av oss 

har en utvecklad läsförmåga i grunden. Det meningsskapande planet däremot handlar 

exempelvis om att leva sig in i andra människors tankevärldar och skapa förståelse och 

empati för andra och även detta har en anknytning i våra kursplaner:  
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Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen 
och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger 
möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda 
och för omprövning av värderingar och attityder. (Kursplanen för svenska 
2000) 

Ur ett pedagogiskt perspektiv kan det vara intressant att ta reda på hur eleverna upplever 

litteraturundervisningen i skolan, det är alltså framförallt det meningsskapande planet som 

är relevant för studien. Det betyder att vi med ”läsning” i detta arbete menar den 

skönlitterära läsningen. Främsta anledningen till att vi koncentrerar oss på den skönlitterära 

läsningen är för att kunna jämföra den bilden om ungdomars läsvanor stämmer överrens 

med vad eleverna i vår studie har svarat. Britta Stensson (2006) menar att skolan idag är 

dålig på att förklara och motivera varför det är viktigt med läsning och att ungdomar läser. 

Enligt Stensson (2006) faller vikten av läsning i bakgrunden och prioriteras inte i 

undervisningen men enligt kursplanerna är läsning av skönlitteratur ett av skolan främsta 

uppdrag samt en viktig del i skolarbetet. Att läsa skönlitteratur ger oss möjlighet att väcka 

elevens läslust, eftersom olika skönlitterära texter engagerar läsarens känslor, fantasi och 

inlevelseförmåga, samt att läsning också stimulerar till ett ökat ordförråd. Vi som blivande 

lärare anser också att god läsförmåga är en viktig del i barnens utveckling mot att bli goda 

demokratiska medborgare, som Lundqvist (1995) uttrycker det ”Den som vill välja sin 

frihet, han läser böcker och medverkar till att böcker skrivs, sprids och läses” (Lundqvist 

1995:12). 

2. Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med vårt arbete är att problematisera den bild som finns om 

ungdomars attityder till läsning. Detta gör vi dels genom att belysa frågorna utifrån 

existerande forskning men också genom vår egen empiriska undersökning som bygger på 

upplevelser samt attityder till läsning och litteraturundervisning bland elever i årskurs nio. 

Genom detta hoppas vi kunna ge en översiktlig bild på litteraturundervisningen utifrån ett 

elevperspektiv.  

Utifrån ett didaktiskt/pedagogiskt perspektiv är det också intressant att se om 

resultatet av den empiriska undersökningen går att använda till att motivera samt stimulera 

ungdomar till fortsatt och mer lustfylld läsning. För att kunna genomföra en analys kring 

allt detta har vi till vår hjälp formulerat följande frågeställningar:  
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• Hur upplever eleverna läsning samt vilka läsvanor har de i vår undersökning och 

hur sätts detta i förhållande till vilken bild lärarna har på ungdomars läsning idag? 

• Vad skapar en lustfylld läsning enligt eleverna samt hur skulle man kunna utforma 

en litteraturundervisning för att det ska vara intresseväckande enligt eleverna?  

• Finns det några genusskillnader vad gäller läsning? 

 

3. Tidigare forskning 

3.1. Litteraturen, samhället och skolan 

Det industrialiserade och mångkulturella samhället ställer stora krav på skolan. Allt fler 

uppgifter förs över på skolan, t.ex. fostran och överföring av värderingar då skolan och 

hemmet har ett större samarbete än tidigare. Föräldrar är mer insatta i vad som sker på 

skolan men detta innebär också att skolan har en större del i den privata sfären. Kravet på 

respekt för kulturell mångfald har ökat i och med att människor har blivit mindre sociala, 

förlorat sociala band, blir skolan en viktig mötesplats för barn och ungdomar (Thavenius, 

1999) Samtidigt har skolan förlorat sin auktoritet inför eleverna. Informationsteknologin 

skapar en värld som är svår att överblicka, detta innebär att man i större utsträckning ”lär 

så länge man lever”. Man slutar aldrig skolan men efter examen är man tvungen att själv 

tillgodogöra sig den kunskap och information i samhället (Andersson, 1999).  

I en artikel i Skolvärlden tar man upp vikten av att kunna läsa och att kunna ge och ta 

emot skriftlig information i arbetslivet. Det globaliserade, informativa samhället som vi 

lever i ställer stora krav på läsförmågan, det kräver att vi kan läsa instruktioner, protokoll, 

arbetsuppgifter, anställningsavtal, villkor mm (Skolvärlden, nr 2:2008). 

 Även kursplanerna tar upp vikten av att kunna läsa. Enligt kursplanen i svenska 

stärker läsningen elevernas identitet och förståelse för andra och ökar deras 

inlevelseförmåga (Kursplanen för svenska, 2000). 

Enligt Marklund (Svenskläraren nr 4:2008) är läsning identitetsstärkande, kan ge 

eleverna möjlighet att utveckla språkliga färdigheter och ge insikter om den egna och 

andras kulturer. Läsning kan lära oss att utveckla empati och förståelse för andra människor 

och vara en källa till inspiration och olika läsupplevelser. Det kan vara nyttigt för eleverna 

att se världen genom andras ögon. En skönlitterär bok handlar inte enbart om att ta fram 

fakta som i facklitteratur utan dess främsta uppgift är att låta läsaren leva sig in i någon 

annans liv som hon annars inte skulle möta eller lära känna på samma sätt. Man lever sig in 
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i en värld som antingen helt skiljer sig från ens egen, berikar ens sociala fantasi eller också 

är lik den värld och de erfarenheter man är van vid och som man känner igen utifrån sitt 

eget liv.  

Enligt Thavenius (1999) är litteraturen en del av vår kultur. Man måste också tänka 

på att ett mångkulturellt samhälle ställer krav på annan litteratur än den västerländska, men 

även om andra traditioner måste synliggöras så kan vi heller inte helt bortse ifrån den 

kulturella kanon, dvs. de klassiska författare och berättelser vi bör känna till och som knyter 

oss samman. Man ska dock inte enbart fokusera på litteratur utan man måste också ta 

hänsyn till andra medier så som Internet, tidningar och TV. Det är en del av dagens kultur 

och detta kan vi inte bortse ifrån för då hade vi levt kvar i de gamla traditionerna och inte 

varit öppna för det nya. Den gamla kulturen är en kultur som stänger dörren för alla 

olikheter och detta är opassande i en demokratisk skola (Thavenius, 1999).  

3.2. Läsvanor utifrån kön 

Lärarutbildningen ger lärarstudenter möjligheter att komma ut till skolor och se hur 

verksamheten i verkligheten ser ut. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi hos 

många lärare uppfattat en oro för ungdomars läsvanor och deras minskade intresse för 

läsning av skönlitteratur, men är verkligheten mer komplicerad än så?  

 Enligt olika undersökningar som har gjorts om ungdomars läsvanor finns det 

indikationer på att läsning av skönlitteratur inte längre är lika populär, som det kanske var 

för 50 år sedan. Studier idag pekar på att intresset för läsning hos ungdomar har gått 

tillbaka och att det finns en markant skillnad mellan flickors och pojkars läsintresse.

 Lärarnas riksförbund (LR) har genomfört en undersökning under året 2005 om 

elevers läsvanor och attityd till läsning. I undersökningen deltog 1200 högstadieelever. 

Resultatet presenterades i rapporten Läsa för att lära på bok- och biblioteksmässan i 

Göteborg 2005. Rapporten visar att 18 procent av de deltagande eleverna uppger att de 

aldrig läser böcker i skolan. Av pojkarna som deltog i samma granskning svarade 25 

procent att de aldrig läser en bok i skolan. Vidare svarade 16 procent av alla elever att de 

inte läser några böcker på fritiden. Rapporten visar också ett alarmerande resultat vad gäller 

pojkars läsvanor, enligt granskningen läser de betydligt mindre än jämnåriga flickor 

(Lärarnas Riksförbund 2005).  

 Ulla Johansson Smaragdi (2002), tidigare professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap hävdar att delen av ungdomar som inte läser har ökat, men att 

den ökningen inte är särskilt stor. Störst skillnad enligt Johansson Smaragdi finns bland 16-
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åriga pojkar där ökningen bland ickeläsare har rört sig från att ha varit 20 procent år 1989 

till att ha ökat till 30-35 procent år 2002 (Johansson Smaragdi 2002). 

3.3. Läsvanor utifrån etnicitet och social status 

LR:s undersökning visar bland annat att skillnader mellan pojkars och flickors läsvanor inte 

enbart har med kön att göra. Rapporten Läsa för att lära tyder även på att barn vars 

föräldrar räknas till lågutbildade har ett betydligt lägre läsintresse än barn som kommer från 

medel eller överklass. Enligt Bourdieu som Järvinen (2003) hänvisar till, definierar man 

klass utifrån flera olika faktorer, så som språk, utbildning, livsstilar och smaker. Bourdieu 

delar upp detta i ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital och symboliskt 

kapital och han skiljer inte mellan dessa utan alla fyra är beroende av varandra för att man 

skall kunna sätta in människor i olika sociala positioner. Det ekonomiska kapitalet innebär 

pengar och materiella resurser medan det kulturella innebär dels utbildning (examina, titlar) 

men även det som Bourdieu kallar för ”finkulturella färdigheter” vilket innebär att man 

besitter ett kulturellt kapital och har tillräckligt med kunskaper om historia, språk, litteratur, 

politik och liknande. Socialt kapital betyder att man tillhör en viss grupp människor, som 

man eventuellt har något gemensamt med och slutligen det symboliska kapitalet som 

handlar om prestige och anseende, vilken ställning man har skapat sig i samhället. Bourdieu 

gör ett schema som han kallar för ”det sociala rummet” där han gör en fördelning dels 

mellan det totala kapital som en människa besitter men också mellan det ekonomiska 

kapitalet och det kulturella. Bourdieus schema gör att människor som har liknande 

positioner i samhället har större sannolikhet att mötas, komma överens och förenas. 

Exempelvis är sannolikheten större att universitetslärare och högre tjänstemän möts än att 

universitetslärare och lantarbetare gör det i och med att de två förstnämnda har mer 

gemensamt är också chansen större att de möts och kommer överens (Järvinen 2003). 

Bourdieu tar även upp begreppet habitus som han förklarar som en förbindelse 

mellan människors positioner i ”det sociala rummet” och deras specifika val som leder till 

makt och att det bildas hierarkier i samhället. Bourdieu påstår även att det finns ett samband 

mellan klass och vilken smak man har, exempelvis beror litteraturvalet på vilken klass man 

tillhör. (Järvinen 2003). Vad gäller etnicitet spelar den inte någon betydande roll för 

läsintresse hos barn med annan etnisk bakgrund än svensk. Elever vars föräldrar har en 

annan etnisk bakgrund visar varken högre eller lägre läsintresse än elever vars föräldrar är 

födda i Sverige (Lärarnas Riksförbund 2005). 
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 Internationella undersökningar visar att klyftan då det gäller läskompetensen mellan 

pojkar och flickor är stor i förhållande till andra deltagande länder. Undersökningen avser 

även ungdomarnas självkänsla. Den visar att flickor tenderar att värdera sin egen 

läsförmåga högre än jämnåriga pojkar (Skolverket 2003:14ff). Svenska flickor är enligt 

dessa undersökningar i allmänhet betydligt positivare till läsning än svenska pojkar. I detta 

grundar forskarna sina förklaringar till de tydliga resultatskillnader som framkommer i 

olika läsförståelsetester (Skolverket 2003:22 f). 

4. Teoretiska utgångspunkter  

I följande kapitel kommer vi att ta upp genusteorier som vi anser är viktiga och relevanta 

för att det ska gå att genomföra en ordentlig analys, eftersom större delen i vårt arbete sker 

ur ett genusperspektiv. Ett genusperspektiv utgör en möjlighet att se om det finns skillnader 

mellan könen men också inom ett och samma kön t.ex. pojkar emellan. Det är viktigt att 

förklara genusteorier för att sedan kunna anknyta dem till analysen. 

4.1. Genusteori 

Det är viktigt att definiera begreppen kön och genus. Forskare som arbetar med 

genusforskning skiljer på begreppen kön och genus. Det finns två grundläggande 

könsbestämmelser: ett biologiskt kön och ett historiskt/kulturellt/socialt konstruerat genus.  

 Gunilla Molloy (2002) menar i sin avhandling Läsaren, litteraturen, eleven, att 

begreppet genus är något som skapas av individen i möte med sin omgivning, medan 

begreppet kön avser det biologiska könet som man föds med. Genus är en social 

konstruktion som formas och omformas utifrån kulturella, sociala och historiska normer. 

Social konstruktion handlar om sociala skillnader och i detta fall om rådande 

genusskillnader, dvs. skillnader mellan vad vi uppfattar som manligt respektive kvinnligt. 

Vilka genusskillnader som råder i t.ex. hemmet eller i skolan påverkas och bestäms utifrån 

den rådande samhälliga normen.  

 Kajsa Svaleryd (2006) beskriver, att samhällets föreställningar om vilka egenskaper 

som är typiskt manliga respektive kvinnliga, formar barns identitet och de föreställningar 

som de tar med sig in i vuxenlivet. Detta sker redan i hemmet, sedan i förskolan och ända in 

i sena tonår. I skolan och i samhället anses flickor generellt vara söta, snälla och 

hjälpsamma. Pojkar å andra sidan är mer aktiva, dominerande och i ständigt behov av 

uppmärksamhet. Även Molloy (2002) påpekar att det finns tendens till vissa 

genusskillnader i klassrummet.  
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 Svaleryd (2006) anser att skolans hela verksamhet är indelad i två världar:”pojkar 

och flickor som sällan möts” (2006: 16). Även om de går i samma klass är de skilda genom 

ett genussystem. Både Svaleryd (2006) och Molloy (2002) menar att genusskillnader 

genomstyr en klassrumssituation. Pojkar anses vara aktiva och högljudda och får i regel 

mer uppmärksamhet av läraren, medan flickor uppfattas ofta som snälla och lydiga, vilket 

leder till att flickorna i större utsträckning kan klara sig själva och kan sitta stilla, var på 

pojkar enligt Svaleryd (2006), är i större behov av att röra sig och är högljudda och därför 

ger lärarna dem mer uppmärksamhet, eftersom de stör alla andra. Detta leder till att skolan 

tillåter olika regelsystem vilket i sin tur leder till att genusskillnader uppstår, förstärks och 

kan överleva (Molloy 2002).  

4.2. Potentiella orsaksförklaringar 

Tidigare forskning visar att pojkar är den gruppen som visar tendenser till ha ett minskat 

intresse för läsning, och kategoriseras ibland i olika studier som icke-läsare. Gunilla Molloy 

(2007) anser att det är viktig kunskap som forskare bör ta vara på och så småningom kanske 

hitta orsaker till varför dessa tendenser uppstår. Vidare menar Molloy (2002) att man inte 

borde betrakta eller beteckna pojkarna som icke-läsare, även om hon själv hävdar att pojkar 

tenderar att visa ett visst motstånd för skönlitteraturundervisningen och svenskämnet i 

allmänhet. Molloy menar att det finns ett antal orsaker kring varför pojkar visar en illvilja 

mot svenskämnet och skönlitteraturundervisningen. Hon menar på att det kan förklaras 

genom kön- och klassidentifikation som uppstår i ett klassrum. Detta resonemang grundar 

hon i genusforskningen, som visar att pojkar har svårt för auktoriteter och kanske 

framförallt om det är frågan om kvinnlig auktoritet. Det är pojkarnas föreställningar och 

inställningar som de har till kvinnlig auktoritet som utgör motviljan som de visar för 

svenskämnet och där bland litteraturundervisningen (Molloy 2002). 

Enligt Molloy (2007) visar pojkar en brist på intellektuell självkänsla, nedvärdering 

av teoretiska kunskaper samt en oförmåga att se nytta och syfte med litteraturundervisning. 

Detta menar Molloy är några orsaker som bidrar till en negativ inställning gentemot 

svenskämnet och litteraturundervingen. Sitt resonemang stödjer Molloy i Karen Gallas och 

Paul Willis forskning, som hon hänvisar till i sin bok När pojkar läser och skriver (2007).  

Gallas och Willis forskning säger att pojkar oberoende av sin ålder har ett behov av 

att ”kontrollera” litteraturundervisningen. Detta gör de genom att vara stökiga, genom att 

småprata eller ständigt avbryta, vilket kan tolkas som en ovilja mot själva undervisningen. 
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Oviljan kan ha att göra med den medvetna och omedvetna könssegregation som uppstår i 

klassrummet. 

 Molloy (2002) menar att detta kan förklaras med Hirdmans isärhållandets logik. I 

klassrummet är isärhållandet av könen något naturligt och önskevärt. Detta förklaras genom 

våra uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Pojkars negativa inställning 

till läsning kan alltså ha att göra med hur pojkar uppfattar läsningen i sig. Enligt Molloy 

(2007) visar att pojkar uppfattar eller ser på läsningen som något typiskt kvinnligt, vilket 

leder till att en negativ inställning bland pojkarna gentemot skönlitteraturläsning skapas. Att 

pojkarna befinner sig mitt i sin utveckling av manlighet är ytterligare en orsak, då de under 

denna period tydligt vill markera att de tar avstånd från aktiviteter som kan associeras som 

feminina, så som läsningen.  

4.3. Läspreferenser ur ett genusperspektiv 

I avsnittet Tidigare forskning har det hänvisats till en rapport från år 2005 som Lärarnas 

Riksförbund genomförde gällande ungdomars attityd till läsning och läsvanor. I den 

rapporten genomfördes också undersökningar angående bokvalet bland ungdomar, alltså 

vilka böcker ungdomar föredrar att läsa. Rapporten visar att bokvalet bland ungdomar är 

könsstereotypa. Detta innebär att flickor och pojkar har olika intressen när det gäller 

litteratur. De flesta flickor uppger att de väljer att läsa böcker som handlar om kärlek och 

relationer, medan pojkar väljer att läsa fantasiböcker och serietidningar (Lärarnas 

Riksförbund, 2005).  

 Molloy (2007) betonar att det är viktigt att ta reda på vilka slags läskompetenser 

pojkar besitter när de hamnar i skolan. Detta skulle hjälpa lärarna att få en mer rättvis bild 

av det tidigare nämnda läsmotståndet som pojkar tenderar att ha. Det finns många lärare 

som stämplar ungdomar, i synnerhet pojkar, som icke-läsare på grund av att de saknar 

kunskaper om vilka läskompetenser som ungdomarna besitter, och arbetar inte för att 

synliggöra dessa.  

 Inom den svenska skolans väggar finns det normer  om vad som anses vara läs- och 

skrivkunnighet. Detta innebär att exempelvis serietidningar, dataspel, och läsning av 

information eller böcker på Internet inte betraktas som traditionell läs- och skrivkunnighet, 

utan de betraktas med misstänksamhet och negativitet, fast det nödvändigtvis inte behöver 

vara negativt (Molloy, 2007). 
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4.4. Motivation 

”Motivation är det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna aktivitet vid 

liv och det som ger den mål och mening” (Imsen 1992:51). Imsen (1992) skiljer på inre och 

yttre motivation. Den inre motivationen innebär att människan har ett behov som skall 

tillfredställas och detta behov kan exempelvis vara att lära sig läsa. Det viktiga är att man 

själv är nöjd med sin prestation, man gör sitt bästa för sin egen skull. Den yttre 

motivationen innebär däremot att man genom att få en belöning, som ett omdöme eller ett 

betyg, håller motivationen levande. Man är ute efter ett godkännande av andra och därför 

leder inte alltid den yttre motiveringen till inlärning utan dess främsta syfte är själva 

belöningen vilket gör att inlärningen blir sekundär. Människan har dock en egen vilja vilket 

gör att belöningen bara är ett sätt att försöka stärka ett beteende eller att motivera, man kan 

inte förändra en människa som ingen vilja har. 

Vidare forstätter Imsen (1992) att det är bättre med motivering än med bestraffning. 

Både fostran från föräldrarna sida och att försöka skapa klassfrid från skolans sida bygger 

på bestraffning av något slag. Imsen menar att bestraffning snarare stjälper än hjälper barn 

och elever, det kan istället leda till rädsla och sedan undvikande. Genom bestraffning har 

barnet inte fått något annat riktmärke att gå efter. Man måste dock vara medveten om att 

motivation är beroende av vad varje enskild människa ser som väsentligt eller oväsentligt. 

Vad som ger dem glädje och vilket behov de har. 

Även Hwang & Nilsson (2004) tar upp detta. Om vi har fått någon form av belöning 

för att vi betett oss på ett visst sätt, har vi lätt för att upprepa det beteendet i framtiden, 

behavioristerna kallar detta för positiv förstärkning dvs. man får ut någonting positivt, 

exempelvis ett betyg för sin ansträngning. En negativ förstärkning däremot innebär att 

lusten minskar och därmed mindre chans att beteendet upprepas. Man kan använda positiv 

förstärkning för att träna en människa att använda eller träna ett beteende som i skolans fall 

att träna eleverna till läsning. När beteendet väl lärts in kommer det framöver att fortsätta 

även utan belöning (Hwang & Nilsson 2004).  

4. 5. Olika sätt att motivera eleverna till läsning 

För att eleverna skall uppfatta läsning som någonting givande måste läraren själv vara en 

läsande förebild. Läraren som själv inte gillar läsning har svårt att överföra detta till 

eleverna då de märker ganska snabbt när någon är ointresserad. ”Barn gör inte som du 

säger utan som du gör” (Hwang & Nilsson 2004:33). Hwang & Nilsson (2004) använder 
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sig av begreppet modellinlärning, vilket innebär att en individ använder sig av andra 

personer som mönster eller modeller och som de vill efterlikna (Hwang & Nilsson 2004).  

Det är även viktigt att ge läsningen utrymme i undervisningen annars kan det 

uppfattas av eleverna enbart som tidsfördriv. Bästa sättet att öka läslusten enligt Stensson är 

att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för litteratur. Detta skulle man kunna göra 

genom att inför klassen läsa ett spännande avsnitt i en bok och avsluta när det är som bäst. 

På så sätt vill eleverna veta vad som händer sen och det kan leda till att de själva börjar läsa 

boken. Detta arbetssätt kan läraren ta till om man vill att klassen skall läsa en viss bok men 

inte vill börja med att tvinga dem att läsa boken (Stensson 2006). 

Stensson (2006) tar upp vikten av att läraren är insatt i elevernas val av bok. Det är 

viktigt att eleven får hjälp att välja rätt bok, en som passar och tilltalar eleven och som 

väcker dess intresse och lust till läsning. Om boken är för svår är det lätt att man ger upp 

läsningen eller också att man låtsas läsa enbart för att hålla sig sysselsatt. Läsundvikning 

kan lätt hända vid individuell läsning och därför är det viktigt att eleverna tycker om den 

bok de läser men också att de har lätt att förstå den. När de har tränat upp sin läsförmåga 

kan de då övergå till lite svårare böcker (Stensson 2006). 

Den läsning som främst sker i skolan är individuell läsning enligt Stensson (2006). 

Eleverna väljer bok som de får läsa en stund under vissa lektioner, oftast svensklektionerna. 

Här menar Stensson att eleven måste utvärdera boken på något sätt för att läsningen skall 

ge dem någon mening. Att enbart skriva en recension kan lätt leda till att eleven skumläser 

boken enbart för att kunna besvara de frågor recensionen kräver. Istället skulle läraren 

kunna uppmana eleverna att de under tiden som de läser boken också skriver ner sina 

tankar och reflektioner och sedan återberättar dessa för någon klasskamrat. Enligt en artikel 

i Svensk läraren (nr 4:2008) behöver inte en analys av texten handla om själva texten utan 

kan istället ta upp elevernas upplevelser eller de ämnen som litteraturen tar upp. 

Exempelvis etiska och moraliska frågor och vilka känslor som väcks hos eleverna när de 

läser.  

Ett sätt att väcka elevernas intresse kan enligt Stensson (2006) vara genom 

högläsning och i anslutning till detta drama, bild eller några andra aktiviteter, så långt 

fantasin och möjligheterna tillåter. Stensson tar upp exemplet att läsa en roman som Romeo 

och Julia högt och sedan gestalta en del av romanen, på så sätt kan dels läraren se hur 

eleverna uppfattar verket men det är också roligt för eleverna att, i anslutning till läsningen, 

ha drama. Vid högläsning skall man som lärare tänka på att stanna upp ibland och låta 

eleverna tänka efter och diskutera vad som händer. Det kan i sin tur leda till reflekterande 
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samtal. Här har läraren en centrall roll nämligen att hjälpa eleverna med vägledande samtal 

till förståelse. Läraren är inte den som skall stå för tolkningen men kan hjälpa till att leda 

samtalet och ge återkoppling på elevernas tankar. Det är viktigt att läraren lämnar utrymme 

för olika tolkningar och diskuterar varför man har så olika tolkningar. Eleverna får då ett 

annat perspektiv än de hade från början. 

Det kan vara svårt att skapa det som Stensson (2006) kallar för det läsande 

klassrummet. Eleverna kan vara omotiverade och därför är det viktigt att skapa ett 

förtroende i klassrummet och som lärare se till alla elever. Läraren måste tänka på hur 

hennes klass ser ut och hur man skulle kunna arbeta för att nå de mål man har satt upp. 

Detta innebär att man måste ha klara mål och krav på undervisningen som både läraren 

själv ska vara medveten om men också eleverna då det är dem målen ställs upp för.  

Även Imsen (1992) tar upp vikten av ett tryggt klassrum. Många elever får ångest av 

att inte lyckas vilket leder till undvikande, som innebär att lässvaga elever undviker att läsa 

istället för att läsa mer för att lära. Här är det viktigt att dämpa deras ångest men främst att 

lära dem läsa genom enkla uppgifter och en fast struktur. I ett tryggt klassrum där eleven 

har förtroende både för läraren och för sina klasskamrater är chanserna större att eleven 

lyckas få en bättre läsvana (Imsen 1992). 

 Elever som är omotiverade till skönlitterärläsning och som har svårt att koncentrera 

sig kan ha en viss fördel att ta med sig en tidning eller någon faktatext som intresserar dem. 

Efter att ha läst lite i sin bok kan eleven sysselsätta sig med något de tycker är roligt 

samtidigt som de får lästräning. Exempelvis är det många killar som gillar sport eller 

motortidningar, själva innehållet kanske inte är det läraren eftersträvar men detta kan vara 

ett bra sätt att öva eleverna till att läsa mer (Stensson 2006). 

5. Metod 

I följande kapitel redogörs hur vi har lagt upp vår undersökning som bygger på en 

enkätstudie om läsvanor hos elever i årskurs nio. Vi har valt att undersöka två klasser 

motsvarande 44 elever totalt. I avsnittet nedan kommer vi att redogöra för våra val och 

överväganden som har gjorts under undersökningens gång.  

5.1. Val av metod och metodkritik 

Syftet är att skapa en mer översiktlig bild utifrån elevernas syn på litteraturundervisning i 

skolan och vad de anser är lustfylld läsning, hur de upplever litteratur och vilka 

förändringar de skulle vilja ha. Det hade varit intressant att titta på läsning utifrån flera 
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perspektiv, bland annat genom intervjuer med lärare, gruppintervjuer och intervjuer med 

ungdomar. Detta hade förmodligen gett oss en mer djupgående förståelse till hur man ser på 

läsning idag. Från början hade vi tänkte komplettera vår enkätstudie med några intervjuer, 

men på grund av tidsbrist var detta inte möjligt och dessutom tyckte vi att enkät passade in 

på vårt syfte, vilket är att få en mer översiktlig bild.  

Vi valde alltså att genomföra en enkät i två niondeklasser eftersom det är enligt 

forskningen just hos denna åldersgrupp som läsintresset har minskat mest. Vid 

utformningen av enkäten använde vi oss av frågor som är av öppen karaktär, vilket bidrar 

till djupare förståelse för elevernas läsvanor och enligt Bryman (2002) till kvalitativ 

forskning. Vidare menar Bryman (2002) att tyngden i kvalitativ forskning är en förståelse 

av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet vilket kan göra 

att tillförlitligheten med öppna frågor minskar då man inte får ett enhetligt svar.  

Då eleverna kan uppfatta frågorna på olika sätt kan en enkätundersökning bidra till 

missförstånd. Detta betyder att eleverna eventuellt inte tolkar frågorna så som vi hade 

väntat oss eftersom man som forskare inte kan ställa följdfrågor till respondenten. Detta kan 

leda till att svaren blir korta och enformiga. Ur vårt pedagogiska perspektiv finns ytterligare 

ett dilemma med enkätundersökning som bygger på problematik med skriftliga svar. Hur 

upplever elever med läs- och skrivsvårigheter en sådan undersökning? Risken är stor att 

elever med dessa svårigheter har svårt för att uttrycka sig i skrift, vilket kan medföra att 

svaren blir korta och inkonsekventa då eleverna kan uppleva detta som jobbigt och skriver 

kortfattat. Utifrån ett forskningsperspektiv går det inte att ta hänsyn till alla svårigheter som 

man kan stöta på inom en klass på individnivå så vi får istället fokusera på den större 

helheten. Vi måste prioritera vad som är relevant för vår forskning och majoriteten av våra 

elever. 

 Själva enkäten består av fyra delar. I den första delen bad vi eleverna att kort besvara 

deras läsvanor på fritiden. I den andra delen lades fokus på läsvanor och 

litteraturundervisning i skolan. Den tredje delen av enkäten baserades på elevernas attityd 

till läsning och deras egna upplevelser av den samt hur de skulle vilja förbättra 

litteraturundervisningen för att motivera dem till fortsatt läsning. Dessa tre delar bygger på 

mer öppna frågor där eleverna fritt fick svara utifrån sina tankar och åsikter. Den sista delen 

är dock mer av sluten karaktär. Eleverna får kryssa i vad som stämmer in bäst på deras 

familjs kulturella, sociala samt etniska förhållanden.  
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 Öppna frågor som utgör enkäten ger eleverna dessutom utrymme att svarar utifrån 

sina egna åsikter samt ger dem möjlighet att motivera varför de tycker på ett visst sätt. Det 

lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar som vi inte har tänkt på tidigare vilket 

kan leda till att nya frågor väcks. Dock kan svaren med öppna frågor vara svårare att 

analysera då vi måste tolka alla olika svar vi får för att sedan hitta ett gemensamt tema.    

 

5.2. Urval  
För att en enkätundersökning skall ge någonting i ett litet urval har valet av öppna frågor 

varit viktigt, då vi tror att detta kommer ge oss större möjlighet till att utläsa något 

eventuellt mönster, som antingen stämmer överens eller inte med teorier eller studier inom 

tidigare forskning.  

 Vi har valt att genomföra enkäten i årskurs nio, då vi utifrån tidigare forskning har 

bildat oss den uppfattningen att den största förändringen i läsvanor finns i denna 

åldersgrupp. Både PISA 2000 och Johansson Smaragdi (2002) menar att eleverna är 

internationellt sett bra på att läsa men inom landet har läsvanorna minskat. Enligt dem finns 

den största minskningen bland 16-åriga pojkar och att jämnåriga flickor läser i genomsnitt 

mer.  

 Enkäten genomfördes på en skola i en mindre ort i Småland. Vi började med att ta 

kontakt med svensklärarna i respektive klass för att se om det fanns möjlighet att 

genomföra enkäten. Det var också viktigt att eleverna gick med på att göra enkäten och att 

de var medvetna om syftet med undersökningen. Vi hade inte möjlighet att vara närvarande 

vid enkättillfället varav vi skickade ett brev med förklaring och instruktioner till både lärare 

och eleverna. Även om det, enligt de ansvariga lärarna och deltagande elever, inte var några 

problem att genomföra enkäten på detta sätt skulle det ha underlättat om vi hade varit 

närvarande vid enkättillfället. Detta anser vi för att vi bättre hade kunnat svara på elevernas 

eventuella frågor, då enkäten är utformat av oss.  

 

5.3. Genomförande 
Innan enkäten genomfördes bad vi lärarna att välja ut två klasser på skolan som skulle 

kunna tänka sig att delta. I klasserna går det 44 elever sammanlagt men på grund av 

frånvaro vid enkättillfället var det enbart 35 som deltog, varav 19 flickor och 16 pojkar. 

Lärarna informerade eleverna om undersökningens syfte innan de fick enkäterna samt 

brevet med instruktioner. Detta betyder att deltagande elever inte visste vilka frågor som 
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skulle tas upp i enkäten, men att det handlade om deras läsvanor, på så vis tror vi att vi 

skulle få mer spontana svar. Vid enkättillfället läste ansvariga lärare upp instruktionsbrevet 

och genomförde enkäterna som skickades tillbaka till oss för analys.  

 

5.4. Bearbetning och analys 
Vi började vår analys med att dela in pojkar och flickor, för att sedan kunna se vilka 

skillnader och likheter som finns inom respektive kön. Enkäten består som redan nämnt av 

öppna frågor vilket gör det svårare att tolka svaren enhetligt, därför var vi tvungna att dra 

en slutsats utifrån vad majoriteten har svarat. Vi tog också med svar som var på något sätt 

avvikande och inspirerande. Då vi ganska snabbt märkte att det fanns skillnader inom 

respektive kön valde vi att dela in eleverna efter deras sociala status, för att se om det 

förekommer något samband mellan social status och läsning. Vi gjorde också en jämförelse 

mellan pojkar och flickor utifrån ett genusperspektiv som genomstyr nästan hela arbetet. 

Därefter sammanställde vi svaren i en tabell indelad efter enkätens utformning (se bilaga 1). 

Tabellen hjälpte oss att se vilka svar som var återkommande och vilka övergripande 

tendenser det finns mellan kön och klass. 

Resultatet presenteras i löpande text, som ibland kompletteras med citat. Vidare 

kommer resultatavsnittet att bestå av fyra kategorier: en informations del, läsvanor på 

fritiden utifrån ett genusperspektiv, läsvanor i skolan samt elevernas egna upplevelser av 

läsning. Vi sammanfattade också de övergripande tendenser vi kunde se och utifrån de 

viktigaste resultaten konstruerade vi olika lästyper av läsare. 

5.5. Etik och anonymitet 

Under utformandet av enkäten och själva genomförandet har vi strävat efter att hålla oss 

etiskt korrekta. Vi var noga med att informera eleverna om vad syftet med undersökningen 

var och att det är frivilligt att delta. Vidare är enkäten anonymiserad så att det är omöjligt 

för oss eller någon annan att utifrån resultatet avgöra vem det är som har svarat vad. Även i 

analysen fokuserar vi på att hålla elevernas identitet anonym genom att exempelvis inte tala 

om vilken skola eller vilken ort undersökningen är genomförd i. Vi har även kommit 

överens med ansvariga lärare i klassen att låta dem och eleverna ta del av undersökningen 

och vad det resulterar i. I och med att eleverna skall ta del av undersökningen är det viktigt 

att vi har en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som vi får fram för 

att inte kränka någons integritet och rättigheter.  
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6. Resultat och analys 

6.1. Information till analys 

Analysen baseras på frågor som är mest relevanta för undersökningen. Eftersom enkäten är 

indelad i följande delar: läsvanor på fritiden, läsvanor i skolan, elevernas egna upplevelser 

av läsning samt föräldrarnas utbildning kommer analysen också främst att behandlas utifrån 

dessa kategorier men också utifrån olika lästyper. Dessa lästyper kommer att sammanfattas 

i slutet av detta kapitel i form av en tabell. Alla frågor kommer att behandlas utifrån ett 

genusperspektiv.  

6.2. Elevernas läsvanor på fritiden utifrån genusperspektiv 

I avsnittet tidigare forskning (se 2.2) hänvisas till en studie gjord av lärarnas riksförbund 

2005 angående elevens läsvanor och attityd till läsning. Denna studie visar att 16% inte 

läser några böcker på fritiden. Ulla Johansson Smaragdi (2002) hävdar i sin forskning att 

klyftan mellan pojkar och flickor vad gäller läsvanor har ökat där tendenser till ickeläsning 

är störst bland 16-åriga pojkar. Studier från 1989 visar att 20% av pojkarna aldrig läste på 

fritiden och fram till 2002 hade denna procentuella enhet ökat till mellan 30-35% 

(Skolvärlden nr 17:2005). 

För att undersöka om det finns några tendenser i våra klasser om det som studierna 

hävdar, ställdes några frågor (se bilaga 1:a) om detta till två klasser som går i nian. 

Undersökningen som rör läsvanor bland dessa två klasser är liten och därför går det inte att 

dra några generella slutsatser om ungdomars läsvanor i allmänhet. Fokus ligger enbart på 

huruvida den bilden av läsvanor bland ungdomar som forskningen ger, stämmer överrens 

med vad de två klasser i årskurs nio svarar.  

Undersökningens första del baseras på frågor som handlar om läsning på fritiden (se 

bilaga 1). Resultatet av undersökningen visar att det finns tre olika typer av läsare bland 

flickorna: De som sällan eller aldrig läser, de som läser ganska ofta och de som är 

högkonsumenter av läsningen.  

Skolan där undersökningen genomfördes är en homogen skola och klasserna tycks 

också vara homogena, dock visar det empiriska materialet att det finns skillnad mellan 

pojkar och flickors syn på läsning som påverkas utifrån olika faktorer. Materialet visar att 

kön är en viktig och utslagsgivande faktor som påverkar flickornas attityd till läsning i 

förhållande till pojkarna, där lästyperna i större utsträckning är relaterade till föräldrarnas 

utbildning.  
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Lästypen som sällan eller aldrig läser bland flickorna utgörs av åtta av 19 flickor 

vars föräldrar både har högskoleutbildning och ingen högskoleutbildning. Dessa flickor 

uppger att de läser mellan en till två dagar i veckan på sin fritid, eller så läser de inte alls: 

”innan jag dör tror jag att jag har knappt läst några böcker”. De flickor som läser uppger att 

de upplever som att tiden inte räcker till då de har läxor och andra fritidsaktiviteter som tar 

tid: ”Det känns inte som om jag har tid”. Trots den bristen på tid som flickorna upplever, 

uppger dem ändå att de läser mellan 30 minuter och upp till en timme de dagar flickorna 

har tid att läsa och ofta gärna innan de ska gå lägga sig. De flickor som räknas till lästypen 

som läser ganska ofta består av 4 av 19 flickor, också här med både föräldrar med 

högskoleutbildning och utan. Dessa flickor uppger att de läser tre till fyra dagar i veckan på 

sin fritid och genomsnittstiden för dessa dagar ligger mellan 30 till 60 minuter. Den sista 

läsypen bland flickorna är högkonsumenter av läsning, och utgörs av 7 av 19 flickor vars 

föräldrar även har olika utbildningsnivåer. Dessa flickor har svarat att de läser alla dagar i 

veckan samt helger på sin fritid, oftast innan de ska gå lägga sig. Lästiden ligger mellan 30 

och 60 minuter.  

Utifrån denna information som flickorna i dessa tre lästyper har angivit går det att dra 

den slutsatsen att flickorna inom de olika kategorierna inte skiljer sig åt speciellt mycket 

när det gäller läsningen på fritiden. Alla tre kategorier ligger tidsmässigt likadant, det enda 

som skiljer lästyperna åt är omfånget av läsningen. En annan sak som resultatet visar som 

inte heller utmärker någon större skillnad mellan dessa tre lästyper bland flickor är 

bokvalet. När det gäller bokval är det samma typer av böcker som läs av alla lästyper 

nämligen: ungdomsböcker med inslag av relationer och romantik och deckare. Alla tre 

lästyper tycker att dessa böcker är bra för att de är spännande och det går att relatera 

böckerna till deras egna liv: ”ungdomsromaner för dem passar bättre in på mitt liv” samt 

”Jag läser ungdomsböcker för man känner igen sig i många situationer”.  

I förhållande till flickorna i dessa två klasser, uppger majoriteten av pojkarna att de i 

genomsnitt sällan eller aldrig läser en bok på fritiden, utifrån detta påstående konstateras att 

det finns två lästyper bland pojkarna, de som aldrig läser samt de som sällan läser. 

Pojkarna som räknas till lästypen: de som aldrig läser består totalt av nio av 16 pojkar med 

blandade sociala bakgrunder. Fyra av pojkarna har en förälder med högskoleutbildning, tre 

pojkar vars föräldrar inte har någon högskoleutbildning samt två pojkar som inte vet vad för 

typ av utbildning deras föräldrar har. Trots att dessa pojkar uppger att de aldrig läser på 

fritiden är deras bokval deckare, äventyr samt fantasy. Dessa böcker bjuder på spänning 

och en händelserik handling vilket tilltalar dessa pojkar.   
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Pojkarna som räknas till lästypen de som sällan läser består av fyra pojkar. Två 

pojkar har båda föräldrar med högskoleutbildning, och resterande två uppger att de inte vet 

vilken utbildning deras föräldrar har. Samtliga fyra pojkar uppger att de läser två dagar i 

veckan på sin fritid och den genomsnittliga tiden för läsningen dessa dagar ligger på 30 

minuter. Även här är bokvalet: fantasy, äventyr och deckare. Resultatet visar alltså att 

föräldrarnas utbildning är en utslagsgivande faktor bland pojkar, då majoriteten av pojkar i 

lästypen de som aldrig läser har antingen en förälder med högskoleutbildning eller ingen 

förälder med högskoleutbildning uppger att de aldrig läser en bok på fritiden. Pojkar vars 

båda föräldrar har högskoleutbildning har en mer positivare syn på läsningen. Baserat på 

vad pojkarna och flickorna i den empiriska undersökningen av detta arbete har svarat, går 

det att se vissa övergripande tendenser mellan den bilden av läsningen som forskningen har, 

och den bilden som eleverna ger. Både Johansson Smaragdi (2002) och Lärarnas 

riksförbund (2005) uppger att pojkar är den grupp som tenderar att visa en ovilja mot 

läsningen, och att flickor är betydligt mer positivare när det gäller läsningen, detta stämmer 

överrens med det som pojkarna och flickorna i vår undersökning har svarat.   

Resultatet av vår undersökning visar även att när det gäller genrer stämmer elevernas 

svar i dessa två klasser i viss mån överrens med det som forskningen påvisar. Forskningen 

säger att bokvalet hos pojkar och flickor är könsstereotypt, och att flickor och pojkar väljer 

olika böcker. Lärarnas Riksförbund (2005) hävdar att pojkar väljer fantasiböcker och 

flickor kärleksböcker. Utifrån de svar som eleverna har givit har det framkommit att både 

pojkar och flickor i dessa två klasser har en tendens att i större utsträckning välja deckare 

för att dessa böcker ger dem spänning och väcker läsintresset. I övrigt är det vanligt med 

ungdomsböcker med romantiska inslag bland flickorna medan pojkarna föredrar äventyr 

och fantasy. 

Vi strävade också efter att försöka se på attityder till läsning utifrån ett 

klassperspektiv, men eftersom klassbegreppet innehåller flera olika faktorer och vi enbart 

har föräldrarnas utbildning att utgå ifrån, skulle en analys utifrån klass vara missvisande i 

vårt arbete. Enligt Bourdieu definierar man klass utifrån flera olika faktorer så som språk, 

utbildning, livsstilar och smaker. Detta innebär att det skulle krävas en noggrannare 

undersökning för att det ska gå att dra några slutsatser utifrån elevernas klasstillhörighet. 

Vår undersökning bygger på två klasser i en rätt liten och homogen skola vilket innebär att 

det eventuellt inte finns några större klasskillnader mellan eleverna om man utgår ifrån 

Bourdieus förklaring av klassbegreppet. Det som vi dock kan se i resultatet av vår 

undersökning är att det bland flickorna inte finns några större skillnader oavsett om de har 
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föräldrar med högskoleutbildning eller inte. Bland pojkarna däremot kan man se vissa 

skillnader baserat på föräldrars utbildning. De pojkar vars båda föräldrar har 

högskoleutbildning är mycket mer positiva till läsning, än pojkarna vars föräldrar inte har 

någon högskoleutbildning. Det är svårt att dra några generella slutsatser om det finns några 

större skillnader mellan pojkar i olika klasser och om deras attityd till läsning påverkas 

utifrån det, trots detta visar pojkarnas svar i vår undersökning att det finns en liten skillnad. 

Eftersom det är svårt att avgöra vilken klass pojkar vars föräldrar inte har någon 

högskoleutbildning tillhör, kan vi inte dra några generella konklusioner kring detta. Det är 

trots detta värt att påpeka att Lärarnas Riksförbund (2005) menar att pojkar som tillhör 

arbetarklassen tenderar att ha en mer negativ syn på läsning och klassas om icke-läsare. 

Dessa tendenser kan vi dock inte se bland flickorna, då de läser i allmänhet mycket oavsett 

om föräldrarna har högskoleutbildning eller inte. 

Molloy (2002) hävdar att vi inte enbart ska ha förutfattade meningar om att pojkar är 

den gruppen som är icke-läsare, detta stämmer överrens med vad pojkarna uppger i vår 

undersökning. Majoriteten av pojkar här uppger visserligen att de inte läser böcker på 

fritiden men det finns några som gör det då och då och därför kan vi inte dra den slutsatsen 

att alla pojkar har negativ inställning till läsning, dessutom har de en del bra förslag på hur 

litteraturundervisningen skulle kunna göras bättre och detta tyder ju på att de inte är totalt 

ointresserade av läsning. 

 

6.3. Elevernas läsvanor i skolan 

I grundskolans kursplan för ämnet svenska står det följande: ”Utbildningen i ämnet svenska 

syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att [...] läsa och 

skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur” (Skolverket 2000). Ur ett pedagogisk och 

didaktiskt perspektiv är det därför viktigt att vår undersökning omfattar elevers läsvanor i 

skolan. I vår undersökning strävar vi efter att ge en rättvis bild över hur mycket tid i skolan 

som går åt läsning i de två undersökta klasserna. Vårt intresse ligger också i att få reda på 

vem det är som bestämmer vilken typ av litteratur som ska läsas, samt vilken litteratur 

eleverna skulle vilja ha mer av i skolan. 

Stensson (2006) menar att läsning i skolan handlar om individuell läsning där 

eleverna själva väljer vilka böcker de vill läsa, dessa läses en stund under vissa lektioner, 

oftast svensklektionerna. Stenssons påstående verkar berättigat eftersom resultatet av 

undersökningen visar att detta även stämmer in på de två deltagande klasserna.  
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Både pojkar och flickor oavsett vilken lästyp de är svarar olika på frågan när det 

gäller hur mycket tid i skolan går åt att läsa och vem det är som väljer vilken litteratur de 

får läsa (se bilaga 1B: 1 & 2). Flickor som tillhör lästypen sällan eller aldrig uppger att de 

läser lite eller inte alls i skolan. Tiden som går åt läsning i skolan ligger enligt dessa flickor 

mellan en kvart och upp till 30 minuter varje lektion, vilket är tre gånger i veckan. En av 

flickorna svarar att de inte alls läser i skolan ”inga, har massa annat att göra”. Majoriteten 

av dessa flickor uppger även att de själva väljer vad de ska läsa ”Vi själva, annars hade jag 

inte läst något överhuvudtaget”, ”vi väljer själva, men ibland finns det andra böcker som 

läraren har valt”. Undersökningen omfattade också vilken typ av skönlitteratur eleverna 

skulle vilja ha mer av i undervisningen svarade majoriteten i denna lästypen att de inte vet, 

trots detta svarade några följande: ”Jag gillar inte att läsa så mycket” samt ”Inga det är 

bra som det är”.  

Lästypen som läser ganska ofta uppger majoriteten av flickorna att de läser en kvart 

varje lektion, medan någon menar att de läser när det finns tid över på lektionen eller när de 

arbetar med olika författare som har skrivit boken de läser: ”När vi behöver läsa, eller 

måste det är olika”. Samtliga flickor uppger även att det är de själva som väljer vad de ska 

läsa: ”Nej, vi får välja själva så länge det inte är faktaböcker”. På frågan vilken 

skönlitteratur de skulle vilja ha mer av i undervisningen (se bilaga 1B:5) har majoriteten i 

denna lästyp valt att inte svara något eller har svarat att de inte vet. 

Flickorna som tillhör högkonsumenterna av läsning menar att de läser en kvart varje 

lektion och även de menar att de själva bestämmer vad de ska läsa: ”Vi får välja själva, jag 

tycker att det fungerar bra, då får vi välja efter intresse”. Dessa flickor vet inte riktigt 

vilken skönlitteratur de skulle vilja ha mer av i undervisningen men två av flickorna har 

svarat så: ”Blandat, så får man läsa olika sorters böcker” samt ”Nya ungdomsböcker där 

man känner till författaren och inte böcker som skrevs för 50 år sedan”. 

Pojkarna som går i samma klass har svarat lite annorlunda än flickorna, skillnaderna 

är inte så stora men de finns. Även om nästan alla pojkar oavsett lästyp uppger att de aldrig 

eller sällan läser på sin fritid verkar de ändå läsa i skolan. Majoriteten av pojkarna som 

räknas till lästypen aldrig menar att de i skolan läser en kvart varje lektion och att de själva 

får välja vad de ska läsa. En av pojkarna menar att han endast läser de böcker som läraren 

bestämmer och det är också orsaken till att han läser: ”Dom som läraren säger och endast 

därför”. Pojkarna i lästypen sällan uppger samma svar när det gäller disponerad tid för 

läsningen i skolan som lästypen aldrig, nämligen en kvart varje lektion. Vidare säger även 

pojkarna att de själva väljer vilken litteratur de läser och det tycker de är bra: ”Får 
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bestämma själva, eftersom vi läser det vi tycker är roligast”. Två av pojkarna uttrycker att 

de skulle uppskatta olika typer av böcker i undervisningen och att man även skulle kunna 

läsa något om författaren som har skrivit boken man läser: ”Jag skulle vilja ha alla typer av 

böcker. Då varierar man och kär sig att läsa alla genrer” samt ”Man kan läsa om 

författaren som har skrivit boken man läser”.  

Stensson (2006) menar att det är viktigt att läraren har koll på elevernas bokval, 

eftersom det är avgörande för läsningen om boken är tilltalande, intressant och anpassad till 

rätt ålder. Detta påstående har framkommit i resultatet i vår undersökning. Ytterligare en 

sak upplever eleverna är viktig, det är att läraren finns till hands när de behöver hjälp.     

Ibland är läraren tvungen att hjälpa eleverna att komma igång med läsningen och välja en 

bok som passar dem men man måste dock tänka på att boken även måste vara anpassad 

efter elevens intresse och inte enbart svårighetsgrad. Det är därför viktigt att läraren är 

insatt i elevernas bokval och kan hjälpa dem att välja bok (Stensson 2006).  

6.4. Elevernas egna upplevelser av läsning 

 I vår enkät hade vi en del där vi enbart inriktade oss på elevernas egna upplevelser av 

läsningen (se bilaga 1:C). Denna del skulle ge oss en klarare bild över vad eleverna 

upplever som: viktigt, roligt samt tråkigt med läsningen. Genom att ställa den typen av 

frågor, ges en möjlighet att se på litteraturundervisningen utifrån ett elevperspektiv.  

Lästypen aldrig eller sällan består som redan påtalat av åtta av 19 flickor. 

Majoriteten av dessa flickor upplever läsningen som viktigt då man kan träna och utveckla 

den till att bli bättre. Medvetenheten om hur viktig läsning är finns hos dessa flickor då de 

påtalar att läsning även är viktigt för att utveckla och bli bättre i sitt språk t.ex. som 

stavning och ökad ordförråd. Två av flickorna menar också att det är viktigt att ha rätt bok 

anpassad till rätt ålder samt att det är viktigt att ha en bok som man kan känna igen sig själv 

i boken: ”att man har en bok som man gillar och att den är rätt skriven till rätt ålder” samt 

”att man känner igen sig i boken”. Det finns dock tre flickor som är tydliga med att de inte 

alls tycker att läsning är viktig: ”Jag vet inte. Tycker inte det är viktigt”, en av de tre svarar 

till och med kort: ”inget” och slutligen ”Viktigt? Inget! För läsning är något man väljer. 

Jag gör inte det”. Samtliga flickor uppger att det roliga med läsning är när boken är bra 

händelserik och spännande handling, tråkigt däremot blir det när man måste läsa eller 

tvingas till att läsa. En av flickorna uppger att det blir tråkigt att läsa när boken är svårläst: 

”när man har en tråkig bok som är svårläst”. Flickorna uppger att de upplever att de lär sig 

något av att läsa skönlitteratur så som: ”ofta lär man sig kanske om känslor och hur man 
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ska behandla sina vänner”. Majoriteten av dessa flickor har inga tips på vad man kan göra 

för att göra läsningen roligare i skolan. Det är bara två flickor som har svarat följande på 

den frågan: ”Låt eleverna ta tid på sig att välja en bok. Det går inte hitta en bra bok på fem 

minuter” samt ”Nej, sluta läsa böcker!”.  

Lästypen ganska ofta menar att läsning utvecklar språket och därför är det viktigt. 

Läsning är roligt när boken är bra och spännande, däremot blir det tråkigt när man inte 

gillar boken eller svårighetsgraden på boken är för hög samt när man tvingas till att läsa så 

som i skolan: ”När man inte har något intresse av boken”, ”när man inte fattar bokens 

handling”. Det som dessa flickor upplever att de lär sig, genom att läsa skönlitteratur, är: 

”Man får vissa budskap man lär sig”, eller ”beror på vad man läser exempelvis 

romantiska böcker så vet man vad man ska göra och inte göra”. De tips som dessa flickor 

vill bidra med för att göra läsningen mer lustfyllt är: ”få välja vad man tycker är kul att 

läsa så tror jag inte så många skulle tröttna efter en stund” och ”eleverna ska ha en bok 

man gillar”. 

Högkonsumenterna av litteratur betonar att läsning är viktig för att man via läsningen 

lär sig att se på saker och ting på andra sätt och att den även bidrar till ett ökat ordförråd 

samt bättre språk. Det roligaste med läsningen är när boken är spännande, bra och att den 

fängslar. Tråkigt å andra sidan blir det när boken är jobbig eller tråkig samt när man i 

skolan blir störd i läsningen av olika ljud: ”i skolan, då blir man störd av olika ljud från 

korridorerna och klassrummet”. Det som man kan lära sig genom att läsa skönlitterära 

böcker är att man ser en utveckling hos sig själv och sin läsning: ”när man utvecklas och 

läser böcker med svårare språk”. Majoriteten av flickorna från denna lästyp har inga tips 

på hur man kan göra läsningen mer intressant i skolan, men två har gett ett förslag vardera: 

”läraren läser, det blir mycket bättre” och ”Att man har någon slags belöning efter en 

tävling då det gäller bokläsning som gör eleverna motiverade”.  

Lästypen aldrig bland pojkar har en uppfattning om att läsning är viktig för att 

språket ska förbättras och att man blir bättre på att läsa: ”Att man lär sig mer svenska. Hur 

kul det kan vara att läsa när det är bra skrivet” samt ”att man förstår budskapet i boken”. 

Det som gör läsningen roligt för dessa pojkar är att boken måste vara bra och spännande 

och att det är skönt att läsa på kvällen innan man ska sova: ”På kvällarna för då är det 

lugnt”. Ett fåtal tycker att läsning aldrig är rolig: ”Det är aldrig roligt” och ”det är inte 

kul”. Det tråkiga med läsningen enligt dessa pojkar är när man tvingas till att läsa och när 

det är ett måste: ”när man måste göra det och när det är en bok man inte gillar” samt ”när 

man tvingas till att läsa, det absolut hemskaste som finns”. Majoriteten av pojkarna här 
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upplever att de inte vet vad de lär sig genom att läsa skönlitteratur eller att de inte bryr sig: 

”vet inte, brukar inte tänka på det”. En av pojkarna däremot gav något av ett inspirerande 

svar: ”jag förstår hur andra människor känner och lär mig hur man ska göra i olika 

situationer”. Två av pojkarna har kommit med tips på hur man kan göra läsning mer roligt: 

”man läser lite av boken inför hela klassen” och ”inte tvinga eleverna att läsa ett x-antal 

böcker”.  

Lästypen sällan uppfattar att läsning är viktig eftersom det bidrar till att språket 

förbättras och utvecklas. En av pojkarna uppger även att läsning är viktigt för att de får 

människor att tänka på olika sätt och ta hänsyn till andra människor: ”att tänka själv hur 

det är istället för att se på tv eller något” samt ”att lära sig att använda nya ord och 

uttryck samt att förstå snabbare meningen med boken”. Dessa pojkar tycker att det 

roligaste med läsningen är när man har en bra bok som passar en för det är då som 

läsningen är som bäst: ”När man väljer en bok som man vet kommer att passa en. Om man 

gör detta kommer boken att vara som bäst”. Det tråkiga med läsningen är när man tvingas 

till att läsa och boken är trist: ”när man måste göra det” samt ”när det är en bok man inte 

gillar”. Majoriteten av dessa pojkar uppger att de inte vet vad de lär sig genom att läsa 

litteratur, men en av pojkarna har svarat: ”kommunicera med en annan värld, en bok är 

som en vän man kan ha när man känner sig ensam”. De tips som dessa pojkar har att ge är: 

”man kan läsa om författaren som skrivit boken man läser”, samt ”läsa mer fantasy”.  

 Samtliga lästyper bland både pojkar och flickor upplever att läsning är viktig på ett 

eller annat sätt. Majoriteten av flickor oavsett lästyp har positivare upplevelser av läsning, 

enligt deras egna svar. Både pojkar och flickor har någon föreställning om vilken funktion 

läsningen fyller och varför den är viktig. Alla har svarat att språket förbättras och förändras. 

Några mer djupare och reflekterande svar har vi fått från både pojkar och flickor, 

framförallt från olika lästyper. Utifrån de svar som eleverna har angivit kan vi se att även 

om nu pojkar visar en motvilja för läsning finns det någon föreställning om vikten av 

läsning även bland pojkarna.  

Molloy (2007) hävdar att motviljan bland pojkar kan ha med deras inställning till 

läsning att göra, dvs. att de associerar läsning som en typisk feminin aktivitet. Några sådana 

tendenser kan vi inte se bland pojkarnas svar, däremot kan vi se att både flickor men i större 

utsträckning pojkar säger att läsning är tråkig när boken är för svår, inte passar en eller är 

ointressant. Molloy (2007) hävdar att skolans utbud av böcker är begränsad till relationer 

och kärlek som mer gynnar flickor, medan pojkarnas kompetens gäller andra typer av texter 

som handlar om hjältar eller mer vardagliga saker som exempelvis mopeder.  
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Marklund (2008) säger att läsning är något som stärker identiteten hos eleverna och 

som även utvecklar de språkliga färdigheterna samt empati och förståelse för andra 

människor. Baserat på elevernas svar kan man konstatera att eleverna är medvetna om 

detta, det bevisar deras uppfattningar om läsningen som har nämnts ovan i texten 

(Marklund skolvärlden nr 4:2008). Någon av pojkarna i lästypen sällan har svarat att det 

roliga med läsning är när man inser att man kan läsa snabbare och klarar av att läsa svårare 

meningar, bland flickorna har det också framkommit att läsningen blir roligare när man 

utvecklas till att klara av att läsa mer avancerade böcker. Detta bekräftar även det som 

Marklund (2008) hävdar att läsningen stärker identiteten, man blir en bättre läsare, men det 

är också tydligt att läsning blir roligare när elevernas självförtroende ökar. Detta sker enligt 

eleverna men också i allmänhet när man märker att man klarar av nya utmaningar så som 

att klara av att läsa svårare meningar och böcker.  

Det som upplevs vara tråkigt med läsning är enligt eleverna följande: om boken åter 

igen är tråkig eller för svår och om man tvingas till att läsa, vilket många upplever sker i 

skolan. Stensson (2006) är en av dem som menar att det avgörande för lustfylld läsning är 

att svårighetsgraden på boken är anpassat till rätt ålder, dvs. om boken är för svår sker 

precis det som eleverna uppger: att läsningen blir tråkig och de slutar läsa. Eleverna 

behöver läsande förebilder som kan hjälpa dem att välja rätt bok, dessutom menar eleverna 

att de måste få god tid på sig att hitta en bok. Enligt eleverna är det inte lätt att hitta en bra 

bok på fem minuter. Stensson (2006) menar också att det är viktigt att läraren har tydliga 

krav och mål uppsatta för litteraturundervisningen och att det måste finnas ett förtroende 

eftersom läraren, för ett gott förtroende är nyckeln till att elever utvecklar bättre läsvanor 

menar Stensson (2006).  

Majoriteten av alla elever i dessa två klasser, både bland pojkar och flickor, uppger att 

de inte vet vilka tips de skulle kunna ge för att förbättra litteraturundervisningen, dock har 

det framkommit några förslag. De flesta förslag som eleverna har angivit grundar sig på ett 

eller annat sätt i motivationen. Alltså vad läraren ska göra för att motivera eleverna till 

läsning. Det är alltså, enligt våra elever, stimulansen till läsningen som saknas. Stensson 

(2006) säger att högläsning är något som skulle kunna stimulera elever till läsning, vilket är 

också vad eleverna i vår undersökning har svarat. De efterlyser mer högläsning, både att de 

själva läser högt men också att läraren läser för eleverna högt. Eleverna efterlyser också 

någon form av tävling där vinnaren får en belöning. Här är vi alltså inne på det som Imsen 

(1992) skriver om: yttre motivation, med andra ord eleverna vill ha en belöning som väntar 

i slutet av tävlingen. Denna typ av belöningar leder till att själva belöningen blir målet och 
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inte läsningen i sig, vilket skulle betyda att elevernas främsta mål blir belöningen istället för 

läsningen och det som de presterar (Imsen 1992).  

6.5. Sammanfattning av lästyper 

 
ÖVERGRIPANDE TENDENSER BLAND LÄSTYPER AV FLICKOR 

 lästyp 1  
Sällan/aldrig 

lästyp 2 
Ganska ofta 

lästyp 3 
Högkonsumenterna 

 
 

 
Elevernas läsvanor 

på fritiden  

8 av 19 flickor läser mellan 1-2 
dagar i veckan. Lästiden ligger 
i genomsnitt på 30- 60 minuter.  
 
Bokvalet ungdomsböcker med 
drama och romantiska inslag 
och deckare 
 

4 av 19 flickor läser 3-4 
dagar i veckan . Lästiden 
ligger på 30- 60 minuter. 
 
Bokvalet: ungdomsböcker 
med inslag av kärlek och 
deckare.  

7 av 19 flickor alla vardagar 
samt helger. Lästiden ligger 
30 minuter på vardagar 
medan den på helger ligger på 
en timme eller mer. 
Bokval: skräckromaner,  
Ungdomsromaner, 
verklighetsbaserade böcker 
och deckare 

 
 
 

Elevernas läsvanor 
i skolan 

Lästiden i skolan ligger enligt 
dessa flickor på 30 minuter tre 
gånger i veckan. De bestämmer 
själva vad de ska läsa.  
Förslag på skönlitteratur i 
skolan: Inga förslag, det är bra 
som det är.  

Lästiden i skolan enligt 
dessa flickor ligger på en 
kvart varje lektion. Det 
bestämmer oftast själva vad 
de ska läsa  
Förslag på skönlitteratur i 
skolan: Vet inte. 

Lästiden i skolan ligger på en 
kvart varje lektion och de får 
själva bestämma vad de ska 
läsa. 
Förslag på skönlitteratur i 
skolan: Blandade genre och 
nya ungdomsböcker. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elevernas egna 
upplevelser av 

läsningen 

Viktigast med läsningen och 
det man lär sig genom läsning 
är: att utveckla språket och ger 
ökat ordförråd samt bättre 
stavning. Man lär sig om 
känslor och hur man behandlar 
andra. 
Roligast respektive tråkigast 
med läsningen: Roligast är det 
när boken är bra och 
spännande, tråkigast när boken 
är svårläst. 
Tips på hur man kan jobba 
med litteratur för att göra 
läsning roligt i skolan: 
Låta eleverna få god tid på sig 
att hitta en bra bok. 

Viktigast med läsningen 
och det man lär sig genom 
läsning är: läsning 
utvecklar språket. Olika 
budskap och hur man 
behandlar andra. 
Roligast respektive 
tråkigast med läsningen: 
Roligast är när boken är 
intressant och spännande, 
tråkigt när den är för svår 
eller man tvingas läsa.  
Tips på hur man kan 
jobba med litteratur för 
att göra läsning roligt i 
skolan: låt eleverna välja 
vad som är roligt att läsa för 
att de ska ha en bok som de 
gillar.  

Viktigast med läsningen: via 
läsningen lär man sig se på 
saker utifrån andra perspektiv 
och läsningen bidrar till ökad 
ordförråd och bättre språk. 
Man lär sig själv att se en 
utveckling i sin egen läsning. 
Roligast och tråkigast med 
läsningen: Det roligaste med 
läsningen är att boken är 
spännande och fängslar en, 
tråkigast när man läser i 
skolan där olika ljud stör eller 
när boken är jobbig och 
tråkig.  
Tips på hur man kan jobba 
med litteratur för att göra 
läsning roligt i skolan: Läsa 
mer fantasy och läsa om 
författarna som skriver 
böckerna man läser.  
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ÖVERGRIPANDE TENDENSER BLAND LÄSTYPER AV POJKAR 

 lästyp 1  
aldrig 

lästyp 2 
Sällan  

 
 

 
Elevernas läsvanor på 

fritiden  

De som aldrig läser består av 9 av 16 pojkar. 
Trots att dessa pojkar aldrig läser på sin 
fritid är deras bokval: äventyr, fantasy och 
deckare. 

 De pojkar som sällan läser består av 4 
av 16 pojkar. Pojkarna läser 2 dagar i 
veckan och lästiden ligger dessa dagar 
på 30 minuter.  

 
 
 

Elevernas läsvanor i skolan 

Dessa pojkar måste läsa i skolan och de 
uppger att de läser en kvart varje lektion och 
det är de själva som bestämmer vad de ska 
läsa. Några vill att lärarna ska bestämma 
annars läser de inte alls. 
Förslag på skönlitteratur i skolan: vet inte  
 

Lästiden i skolan enligt dessa pojkar 
ligger på en kvart varje lektion. Det 
bestämmer oftast själva vad de ska läsa  
Förslag på skönlitteratur i skolan: 
Att låta eleverna själva bestämma vad 
de ska läsa, samt att läsa olika typer av 
böcker samt om författaren som har 
skrivit boken.  

 
 
 
Elevernas egna upplevelser 

av läsningen 

Viktigast med läsningen och det man lär 
sig genom läsning är: att språket blir bättre 
och läsningen utveckla. Majoriteten vet inte 
vad de lär sig av att läsa skönlitteratur.  
Roligast respektive tråkigast med 
läsningen: Roligast är det när boken är bra 
och spännande, tråkigast när man tvingas till 
att läsa och boken är trist. 
Tips på hur man kan jobba med litteratur 
för att göra läsning roligt i skolan: läsa en 
del av boken högt för klassen samt att låta 
bli att tvinga eleverna att läsa ett x- antal 
böcker. 
 

Viktigast med läsningen och det man 
lär sig genom läsning är: läsning 
utvecklar språket. Olika budskap och 
hur man behandlar andra, sätta sig in i 
andra människors situationer och skapa 
egna bilder i jämförelse till tv. 
Roligast respektive tråkigast med 
läsningen: Roligast är när boken är 
intressant och spännande och passaren 
tråkigt blir det när den är för svår eller 
man tvingas läsa.  
Tips på hur man kan jobba med 
litteratur för att göra läsning roligt i 
skolan: läsa mer fantasy och om 
författare som har skrivit böckerna man 
läser.  

 

7. Diskussion  

7.1. Läsvanor  

Utgångspunkten i detta arbete är att försöka problematisera den bilden som finns om 

ungdomars läsvanor och sätta dem i förhållande till elevernas upplevelser av den 

skönlitterära läsningen på fritiden och i skolan. Vi har försökt närma oss frågorna: hur 

elever upplever den skönlitterära läsningen, vad dem upplever som lustfylld läsning samt 

vilka läsvanor de har.  

 Enligt vår undersökning finns det olika lästyper av läsare som har konstruerats 

utifrån omfånget av elevers läsvanor. När det gäller elevers läsvanor ligger den största 

skillnader, som redan påtalat i den tidigare forskningen mellan pojkar och flickor, men det 

finns också en liten skillnad pojkar emellan. Majoriteten av pojkarna säger att de aldrig 

läser och när de läser sker det i skolan och nästan under tvång. I förhållande till flickor 
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tenderar alltså pojkar att ha en negativare inställning till läsningen, vilket även är vad olika 

studier påstår (se sida 3 ff).  

Även om olika forskningsstudier visar på ett minskat läsintresse tyder resultatet av 

vår studie på att majoriteten att alla deltagande elever har en relativ positiv inställning till 

läsning och många läser ofta. I den tidigare forskningen finns det inget som egentligen 

betecknar sällan eller ofta när det gäller hur mycket eleverna läser, utan vi konstruerade 

dem i förhållande till varandra. Lästyperna sällan och ganska ofta bland flickorna 

konstruerade i förhållande till hur mycket de läser dvs. antalet dagar i veckan. Lästypen 

sällan bland flickorna läser 2 dagar i veckan vilket egentligen inte är så sällan men i 

förhållande till lästypen ganska ofta som läser 3-4 dagar i veckan samt högkonsumenterna 

av läsning blir det sällan. Det finns ett antal pojkar som även tycks få en glädje av 

läsningen. Vidare visar resultatet av elevernas svar att de upplever skönlitterär läsning som 

bäst när de kommer i kontakt med litteratur som stimulerar deras intressen, samt som de på 

något sätt kan relatera till sitt eget liv och sina egna erfarenheter. Många elever uppger även 

att de i skolan själva väljer vad de ska läsa, det finns dock ett fåtal som menar att om 

läraren inte valde ut böcker till dem skulle de inte läsa alls. Kanske skulle en variation av 

elevernas val och lärarens val vara en bra lösning på detta. Att låta eleverna välja 

litteraturen efter egna intressen är viktigt, men samtidigt tycker vi att lärarnas erfarenheter 

utgör ett skäl till att valet av litteraturen styrs av dem. 

Eleverna uppger att de gärna läser på kvällarna innan de ska sova, för att det är den 

tiden som de upplever som lugnast. Ingen av eleverna har uppgett att de uppskattar 

läsningen i skolan, men de har inte heller visat att de ogillar den, utan mer att läsning leder 

till något påtvingat och därför upplevs som tråkigt. Utifrån dessa svar kan man fundera på 

vikten av att som pedagog försöka skapa en lugn och avslappnad läsmiljö även i 

klassrummet för att eleverna ska kunna njuta av läsningen.  

 Thavenius (1999) talar om att det är viktigt att eleverna har och får läsande 

förebilder och att det måste finnas en trygghet i klassrummet om eleverna ska utveckla 

bättre och godare läsvanor. Utifrån det kan vi konstatera att ett skäl till att elever upplever 

läsning i skolan som ett tvång, kan kanske bero på att de saknar läsande förebilder och att 

det kanske även är anledningen till att de inte ser läsning som rofyllt och roligt. Eleverna 

skulle kanske uppleva att läsning är mer rolig om läraren är en läsande förebild. Detta gäller 

inte enbart lärare utan forskningen visar att social status samt föräldrarnas utbildning har en 

avgörande roll för hur intresset för läsningen hos barnen ser ut. Barn till föräldrar med 

högskoleutbildning är enligt Lärarnas Riksförbund (2005) är mer positiva till läsning är 
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barn till föräldrar som saknar högskoleutbildning. Den här bilden stämmer överrens med 

pojkarna svar, bland flickor finns inte dessa tendenser då resultatet visar att de läser ofta 

och gärna oavsett vilken utbildning föräldrar har eller inte har.  

 Det är givetvis omöjligt för oss att avgöra huruvida alla elever i vår undersökning 

kommer från hem där det läses och talas mycket om böcker. I efterhand kan man ju så klart 

tycka att det är en fråga som borde ha varit med i enkäten. Men det är ju lätt att vara 

efterklok. Med utgångspunkt i detta är vår uppfattning den att elevers positiva attityd som 

de visar till läsning inte enbart grundar sig i skolans litteraturundervisning, speciellt inte då 

eleverna uppger att de enbart får läsa en kvart varje lektion.  

 Vi har riktat vår uppmärksamhet till det att en del av pojkarna uppger att de inte 

läser skönlitteratur på fritiden men visar en medvetenhet om varför läsning är viktigt. De 

nämner tillexempel att deras språk blir bättre eftersom böckerna som de läser innehåller ett 

mer avancerat språk och meningar som de inte i vardagen använder sig av. Enligt vår 

mening är detta något som strider mot Molloys (2007) orsaksförklaringar till varför pojkar 

tenderar att visa en motvilja för litteraturundervisningen. Enligt Molloy och annan 

forskning som hon hänvisar till i sin bok När pojkar läser och skriver att pojkar inte ser 

någon nytta med litteraturundervisningen.  Det kan naturligtvis vara så att eleverna i årskurs 

nio generellt har en medvetenhet om varför det är viktigt att läsa samt vad man får ut 

genom skönlitterär läsning. Det innebär dock inte att man läser mer för det, eller att elever 

ens menar vad de uppger. Vår åsikt är inte att ungdomar idag inte förstår vikten av läsning 

eller att kritisera skolans förmedling av vad läsning kan utveckla hos eleverna. Vi vill bara 

hålla oss kritiska till det eftersom vi anser att elever som på ett naturligt sätt får se vad 

läsning är, mycket väl kan utveckla en positiv inställning till skönlitteratur redan i tidig 

ålder.  

7.2. Elevers läspreferenser  

Elevernas val av litteratur visar lite omväxling, men eftersom det rör sig om homogena 

klasser kom inte detta helt oväntat. Majoriteten av alla deltagande elever föredrar att läsa 

populärlitteratur så som fantasy men också ungdomsböcker med kärlek och relationer samt 

deckare. Vi menar att denna typ av litteratur är viktig att läsa eftersom det bidrar till att man 

lär sig om sig själv men också om sin omvärld. Vidare anser vi inte att man ska utesluta att 

läsa klassisk litteratur eftersom den är en viktig del av vårt och andra länders kulturarv, det 

påstår även Thavenius (1999). Vi hävdar att en blandning av båda litteraturtyper borde 

finnas i skolan eftersom det faktiskt i kursplanen för svenskämnet inte står specificerat 
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vilken typ av litteratur eleverna bör eller ska läsa, utan bara att de ska läsa verk skrivna av 

olika författare, läsa om olika epoker samt ta del av olika idéströmningar. Ett fåtal elever i 

undersökningen påtalar vikten av att läsa olika genrer och att de skulle vilja ha mer av detta 

i undervisningen eftersom man då får chansen att läsa olika typer av böcker som man 

kanske annars inte hade läst. Vilket återigen stödjer vårt påstående om att en variation 

mellan klassisk och populärkultur vore att föredra.  

 Många av eleverna läser alltså litteratur som de kan relatera till antingen sina egna 

erfarenheter eller till den rådande samhällsstrukturen. Vi vågar nog hävda att eleverna 

verkar uppskatta att läsa litteratur som lyfter aktuella konflikter och samhällsproblem som 

finns i deras vardag och som de kan relatera till. Ur ett pedagogiskt perspektiv är detta 

något som vi i skolan strävar efter. Vårt uppdrag är att fostra eleverna till att bli goda 

demokratiska medborgare. Det förutsätter dock att medborgare i en demokrati kan ta del av 

de konflikter och samhällsproblem som finns och hålla sig kritiska till dessa. Vi menar att 

skönlitteraturen hjälper eleverna att utveckla denna förmåga.  

7.3. Motivation 

I vår undersökning eftersträvade vi att se hur eleverna upplever läsning och vad de skulle 

vilja ha i litteraturundervisningen för att läsningen skall bli roligare. Olika studier visar att 

intresset för läsning hos ungdomar har minskat de senaste åren och att det är främst bland 

16-åriga pojkar. Om vi tittar på vår undersökning så kan vi även här se att det finns 

skillnader mellan läsvanor hos flickor och pojkar där flickorna läser mycket mer. Pojkarna 

läser i genomsnitt mindre trots att de är medvetna om fördelarna med läsning. Många 

pojkar svarar att läsning ger dem bättre språkkunskaper, ordförråd och låter dem leva sig in 

i en annan människas tankar och känslor. Trots denna medvetenhet svarar de på nästa fråga 

att de aldrig eller sällan läser för att det är tråkigt. Hur kan man då göra läsningen roligare? 

Stensson (2006) tar upp elever som är läsundvikare och som kan vara svårare att motivera. 

Som lärare kanske man då måste främst titta på varför de undviker att läsa. Eleven som 

sitter längst ner i klassrummet och bläddrar i boken eller halvsover på bänken kanske inte 

är så ointresserad av läsning som denne verkar utan problemet kan ligga i att eleven har 

vissa lässvårigheter men inte vågar be om hjälp. Ett fåtal av eleverna i vår undersökning 

svarade att de alltid väljer lättlästa böcker och då måste också läraren uppmärksamma dessa 

elever. Stensson tar upp vikten av att läraren är insatt i elevernas val av böcker. Detta tycker 

också vi är viktigt då läraren kan se utifrån bokval var elevens intresse ligger och eventuellt 

rekommendera ytterligare böcker som kan vara av intresse för eleven men också se om 
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denne väljer för lätt eller för svår bok. Många elever svarar att det är tråkigt att läsa om 

boken är för svår då är det viktigt att bokvalet anpassas efter läsförmågan. Det kan även 

vara omvänt, om boken är för lätt blir den tråkig och det blir varken någon utmaning eller 

spänning i läsningen.  

 Stensson tar upp några förslag som exempelvis drama och högläsning för att göra 

litteraturundervisningen roligare och lite omväxlande från den individuella läsningen. Även 

eleverna kom med några förslag på hur man kan göra undervisningen roligare bland annat 

tar de också upp högläsning men också att läsa om författaren av boken och att ha någon 

slags tävling med en belöning. Imsen (1992) tar upp belöning som ett bra sätt att motivera 

elever. Oftast styrs skolan med bestraffning, om man har gjort någonting dåligt blir man 

bestraffad genom att exempelvis lämna klassrummet men då får eleven inget nytt riktmärke 

att gå efter och vet fortfarande inte i fortsättningen hur denne skall bete sig. Om eleven 

däremot får en belöning för ett bra beteende eller bra utfört jobb är det större chans att detta 

upprepas. För att motivera eleverna är det viktigaste enligt oss att ha en omväxlande 

litteraturundervisning, använda sin fantasi. Eleverna kan läsa skönlitteratur även inom 

andra ämnen än svenska, exempelvis kan man komplettera faktatexter med skönlitterära 

böcker. När eleverna läser om andra världskriget kan de läsa skönlitteratur som handlar om 

den tiden (Skolverket 2009). Man kanske också kan tänka sig att man samordnar de olika 

ämnena kring olika teman, till exempel just andra världskriget. Då krävs förstås ett väl 

fungerande arbetslag. Vi tror att eleverna på detta sätt eventuellt kommer mer att uppskatta 

skönlitteraturen och se det som en viktig del av skolarbetet. Eftersom vi har märkt ute på 

våra VFU- platser att många elever ser läsning av skönlitteratur som någonting utöver 

skolarbetet, det är någonting man sysselsätter sig med när det finns lite tid över. Precis som 

Hwang och Nilsson påpekar att läraren måste vara en läsande förebild så tycker vi också att 

det är av yttersta vikt. Läraren skall inte sitta med andra uppgifter så som att rätta prov eller 

liknande under tiden eleverna har lästid utan läraren skall också använda denna tid till 

läsning på så sätt tror vi att eleverna också kommer att uppleva läsningen som någonting 

givande.  

Utifrån vår undersökning har vi lagt märke till att ett fåtal av pojkarna tycker om att 

läsa serietidningar, sport- och fritidstidningar samt faktaböcker som har att göra med deras 

intressen. Detta blir allt vanligare i dagens samhälle samt att läsa och tillgodogöra sig 

information och böcker på Internet. Enligt Molloy betraktas inte serietidningar och läsning 

på Internet som traditionell läs- och skrivkunnighet utan som någonting negativt. Thavenius 

menar däremot att man varken kan bortse från den kulturella kanon eller dagens moderna 
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kultur (s.3ff.). i skolan måste man lägga tid på den traditionella skönlitteraturen men också 

det moderna så som Internet, TV och tidningar. Genom Internet och tidningar kan man 

tillgodogöra sig läskunskaper, speciellt sådana som gäller det instrumentella planet. Enligt 

vår mening kan det ibland till och med vara bättre för arbetslivet att läsa tidningar och 

sådant som har att göra med ens samtid. Om vi sedan tittar på det meningsskapande planet 

kan vi tycka att läsning av skönlitterära böcker bäst tillgodogör detta. Inlevelse kan vara 

svårt att skapa sig utifrån en tidningsartikel men dock inte helt omöjligt. Vi anser det vara 

viktigt att skapa en läsvana och att öka läsförmågan om man sedan gör detta genom att läsa 

tidningar och på Internet så varför inte? Internet har bidragit till att öppna upp en hel ny 

värld för att skriva egna skönlitterära texter, man skulle som lärare kunna använda något så 

vardagligt som en blogg för att tillexempel låta eleverna skriva avslutningar på varandras 

berättelser eller fortsättningar på någon bok som man har läst i klassen. På sätt tar man 

något som är välbekant för allra flesta elever och kombinerar det med skolarbete, då kanske 

eleverna blir mer motiverade.  

 En fråga som dök upp under arbetets gång är hur det kommer sig att eleverna 

svarar olika på frågan hur mycket de läser i skolan? Vi kan bara spekulera varför eleverna 

svarar så olika på denna fråga, men svaren kan bero på en mängd olika faktorer. Enligt vår 

uppfattning grundad i hur eleverna har motiverat sina svar kan upplägget av 

svensklektionerna utgöra en potentiell orsak. Det betyder att eftersom det rör sig om två 

olika klasser inom samma skola och olika arbetslag, att schemaupplägget ser olika ut. Vissa 

klasser har två svensklektioner i veckan, där den ena ligger på 45 minuter och den andra på 

90 minuter, eller så har de svenska tre gånger i veckan varpå varje lektion är 45 minuter 

lång. En annan orsak kan också vara att ett antal elever med läs- och skrivsvårigheter 

behöver mer hjälp för att nå ett godkänt betyg, har extra svenska lektioner och då får de 

naturligtvis också läsa lite mer än andra.  

7.4. Reflektioner  

Vi började skriva detta arbete utifrån de intryck vi hade fått ifrån lärare på våra vfu-platser. 

De har en inställning om att ungdomar idag inte läser i lika stor utsträckning som tidigare 

och att läsning är någonting viktigt för barn och ungdomars utveckling. Med denna 

inställning påbörjade vi detta arbete men kom så småningom att inse att verkligheten är mer 

komplicerad än så. Som lärare tycker man att läsning är väldigt viktig och det är lätt att man 

enbart fokuserar på det positiva. Vi skulle kunna ta upp många fördelar med läsning men 

man måste också vara medveten om att även läsning, precis som allting annat, har sina 
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nackdelar. Varje text, oavsett om det är i en bok, en tidning eller på Internet är skriven av 

någon och präglas av denna persons åsikter. På samma sätt kan varje text tolkas på olika 

sätt beroende på vem som är läsaren och på så sätt ge olika budskap.  

Vi måste även vara medvetna om att alla människor inte har samma inställning till 

läsning och vi kan heller inte förvänta oss att alla ska tycka att läsning är roligt. Många 

vuxna, precis som ungdomar, ser läsning som någonting man tar till som tidsfördriv när 

man inte har någonting annat att göra. I skolan kan inställning till läsningen styras 

ovanifrån. Det kan tillexempel handla om vissa förutfattade meningar som elever men 

också lärare har om lika klasser. En sådan förutfattad mening är kanske att unga 

arbetarklasskillar inte förväntas tycka om att läsa, och den här attityden försöker de att 

upprätthålla genom att exempelvis halvligga på en bänk längst bak i klassrummet och tycka 

att läsning är tråkig. Vi menar att lärare bör våga ge sig på utmaningen att även stimulera 

dess till synes läsointresserade elever.  
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Bilaga 1 

Läsvanor av skönlitteratur hos elever i årskurs nio  
 
Tjej ! Kille ! 
 
A) Läsvanor på fritiden! 
 
1. Hur många dagar per vecka ägnar du åt läsning enligt din egen uppskattning? Motivera! 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Hur lång tid skulle du uppskatta att du ägnar åt läsning en sådan dag? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Vilken är din favoritgenre och din favoritbok som du har läst på din fritid! Varför just denna? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Vilken är den senaste boken du har läst på din fritid? 
________________________________________________________________________________ 
 
B) Läsvanor i skolan? 
 
1. Hur mycket tid får ni att läsa skönlitterära böcker i skolan? Exempelvis en lektion i veckan eller 
flera. Motivera! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Får du själv välja vad du vill läsa eller är det läraren som bestämmer? Hur tycker du att detta 
fungerar och varför? Motivera! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Vad för slags böcker läser du då och varför just dessa böcker?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Vilken är den senaste boken du har läst i skolan? Motivera varför? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Vilken typ av skönlitterära böcker skulle du vilja att man har mer av i undervisningen? Motivera 
varför? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



 
 

C) Dina upplevelser av läsning! 
 
1. Enligt dig, vad är det som är viktigt med läsning? Varför tycker du så? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Berätta när du tycker att läsning är som roligast och varför?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Berätta när du tycker att läsning är som tråkigast och varför du tycker så?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. På vilket sätt upplever du att du lär dig någonting genom att läsa skönlitteratur? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Har du något tips om hur man skulle kunna göra läsningen i skolan mer spännande för eleverna? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
D) Övrigt!  
 
Kryssa för de alternativ som du tycker stämmer in bäst på dig och din familj! 
 
Båda föräldrarna har högskoleutbildning  !Ingen av föräldrarna har högskoleutbildning  ! 
En förälder har högskoleutbildning  ! Vet inte                                                            ! 
 
Båda föräldrarna med svensk bakgrund  !En förälder med svensk bakgrund       ! 
Ingen förälder med svensk bakgrund   
 
 
 
 

Tack för visat intresse! Bästa hälsningar 

Alma & Mirzeta 
 


