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Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har 

förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av 

skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att 

inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. Idag är kunskapen om elevers läsvanor, motivation 

och attityder tämligen viktigt att känna till för yrkesverksamma inom skolan. Genom att 

använda kunskapen om elevers läsvanor och vad som motiverar dem kan svensklärare bidra till 

ökad läslust. 

    

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera skillnader mellan pojkars och flickors 

läsmotivation, attityder till läsning av skönlitteratur och hur deras läsvanor ser ut, samt 

identifiera vilka faktorer som påverkar läsvanor, motivation och attityder. 

 

Metod: Den metod som har används i denna studie är kvantitativ metod med enkät som verktyg. 

En av fördelarna är att den möjliggör svar från flera respondenter där informationen kan 

analyseras statistiskt och generaliseras.   

 

Resultat: Resultaten visar att det finns skillnader mellan flickor och pojkars läsvanor och 

läsning av skönlitteratur, men även att hemmet påverkar barns läsvanor. Resultatet visar också 

att valet av litteratur och intressen påverkar elevers läsvanor. Båda könen har låg motivation till 

att läsa skönlitteratur och de prioriterar andra aktiviteter före läsning, exempelvis sociala 

medier, tv/datorspel och idrottsaktiviteter. Det visar sig även att flickorna har mer positiv attityd 

till läsning än pojkarna. 
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INLEDNING 

Denna studie undersöker i vilken utsträckning det skiljer sig mellan pojkar och flickor när det 

kommer till läsvanor, motivation och attityder till läsning av skönlitteratur. Ämnet undersöks 

då tidigare forskning konstaterar könsskillnader i elever läsvanor, motivation och attityder till 

läsning av skönlitteratur. Dessa skillnader kan komma att påverka lärares utformning av den 

litterära undervisningen såsom val av bok, introduktion och boksamtal. Med hjälp av litteratur 

ges en möjlighet till att belysa olika komplexa ämnen i vårt samhälle som exempelvis normer, 

fördomar och värderingar. Denna studie behandlar genus som bör vara en naturlig del i den 

didaktiska planeringen och undervisningen, eftersom det i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018) står att jämställdhetsarbete ska främjas. Den 

litterära undervisningen ska enligt Läroplanen även ge elever möjlighet att utveckla sin egen 

identitet och sin förståelse för samhällets normer vilket påverkar identitetsutvecklingen.   

 

Svensklärare och andra språklärare behöver ha fördjupade kunskaper om läsvanor och läsning 

eftersom skolan har som uppdrag att inspirera eleverna till att vilja läsa och förse elever med 

olika slags texter (Skolverket, 2018). Följande utdrag kommer från det centrala innehållet i 

svenska, där Skolverket poängterar vikten av skönlitteraturläsning på följande sätt:  

  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden. (s. 222).  

 

Ett starkt argument till varför läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen är och har varit 

viktigt är att litteraturen är personlighetsutvecklande. Läsning av skönlitteratur gör att 

människor blir mer fördomsfria och får ett mer reflekterande och nyanserade förhållningssätt 

mot andra kulturer, men även sin egen (Årheim 2009). Forskare är överens om att läsning ger 

positiva effekter på lärandet. Exempelvis hävdar Stanovich och West (1989) och Norström 

(1995) att läsning är en viktig del i allt lärande. Stanovich och West visar också i sin 

vetenskapliga artikel att läsning av skönlitteratur genererar positiva effekter, exempelvis 

förbättrad läsförmåga, stavning och ordförråd. Även Clark (2013) har undersökt fördelarna med 

regelbunden läsning och kommit fram till att elever som vanligtvis läser på fritiden har större 

möjlighet att överträffa den förväntade läsförmågan som finns för deras ålder. Det visar sig att 

elever som regelbundet läser har tretton gånger högre sannolikhet att bli mer framstående läsare 

än de som inte läser på fritiden. Eftersom läsning är en viktig aktivitet, bör ämnet kontinuerligt 

studeras då ungdomars läsvanor ständigt förändras.   

 

När man talar om läsvanor eller att läsa i största allmänhet, är begreppet inte alltid lätt att förstå 

eller för den delen ett fast begrepp. Ett exempel på förändringar i ungdomars läsvanor är digitala 

aktiviteter på internet där läsning förekommer (McGeown et al. 2014).  Dagens ungdomar läser 

inte längre enbart skönlitteratur, därav innefattar begreppet läsvanor också läsning i andra 

former. Exempelvis innefattas begreppet ”surfa på internet” som en digital läsaktivitet. Andra 
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exempel är bland annat interaktion via sociala nätverk, där användaren ständigt läser olika slags 

texter. McGeown et al. hävdar att läsa digitala texter i olika former har lett till att dessa texter 

och medier har fått en allt mer framträdande roll hos ungdomar. Den traditionella läsningen av 

böcker har fått allt mindre utrymme i ungdomars liv på grund av den tekniska utvecklingen. 

Det är därför intressant att studera hur den tekniska utvecklingen påverkar tonåringars läsvanor 

och om det finns skillnader mellan könen ur just denna aspekt.  

 

När begreppet genus används i denna studie är det inte en synonym till ordet kön som kan vara 

en vanlig missuppfattning. Hedlin (2010) menar att genus är ett vetenskapligt begrepp som 

syftar på de föreställningar vi har om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt i vår 

kultur. En vanlig missuppfattning är att genusforskning skulle förneka de biologiska skillnader 

som finns mellan män och kvinnor vilket inte är fallet. Historikern Yvonne Hirdman har forskat 

om hur genus frambringats genom historien. Hirdman (2006) definierar genusbegreppets som 

”Tidsbundna föreställningar om kvinnligt och manligt” (s. 13). Synen på vad som anses vara 

kvinnligt och manligt skiljer sig inte bara genom tiderna utan även från samhälle till samhälle 

beroende på hur människor lever i olika delar av världen, både socialt och kulturellt. 

Hedlin (2010) menar att en lärare har idag krav på sig att ha ett genusperspektiv på sin 

undervisning och ordet genusperspektiv hörs i olika sammanhang. Perspektiv kan 

sammankopplas med utgångspunkt eller fokus. 

Regeringen beslutade den 12 juni 2008 vid sitt regeringssammanträde att en delegation ska 

tillsättas med syftet att ”lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan” 

(Utbildningsdepartementet 2008, s.1) som ingår i skolans värdegrundsuppdrag. Delegationen 

skulle också klargöra vilka områden som är i ytterligare behov av kunskap om genus och 

jämställdhet. Eftersom normer, fördomar och stereotypa könsroller präglar dagens samhälle 

behöver skolan synliggöra dessa strukturer och skapa förståelse om varför fördomar existerar. 

Dagens lärare behöver inte bara ha kunskap om hur litteraturen kan användas som verktyg för 

att motverka stereotypa könsroller, men framförallt ha kunskap om de skillnader som finns 

mellan könen när det handlar om läsning av litteratur för att motivera dem till att vilja läsa. 

Därför behöver lärare ha kunskap om skillnader mellan flickors och pojkars läsning så att de 

kan anpassa undervisningen efter dessa skillnader, vilket denna studie beskriver. Följande citat 

från Utbildningsdepartementet benämner att ett av skolans uppdrag är att bryta traditionella 

mönster och strukturer. Följande citat visar varför genus har en betydande roll när det kommer 

till läsning av skönlitteratur: ”En av utgångspunkterna blir att identifiera och bryta traditionella 

könsmönster och könsroller eftersom de påverkar pojkars och flickors förhållningssätt, 

skolsituation och attityder till olika ämnen, studier och yrken” (Utbildningsdepartementet 2008, 

s. 6). Citatet belyser vikten av att problematisera och diskutera traditionella mönster för att öka 

elevers medvetenhet om jämställdhet mellan könen, vilket är en del av skolans värdegrund och 

uppdrag.  

Från kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (2018) står de värden som skolan aktivt ska förmedla ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket 2018 s. 5). Detta innebär alltså 
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att skolan aktivt ska främja elevers rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet samt 

bidra till att motverka könsmönster som kan begränsa elevers val, lärande och utveckling. Enligt 

Skolverket ska läraren synliggöra och diskutera uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt 

och manligt samt de förväntningar som finns på respektive kön och hur det påverkar könens 

möjligheter och de begräsningar som kan finnas (Skolverket 2018). För att främja elevers 

rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet är det därför viktigt att studera hur elevers 

läsvanor ser ut mellan könen samt vad som skiljer dem åt. Med litteratur som verktyg kan vi 

diskutera samhällets diskrimineringsgrunder och skapa en medvetenhet hos eleverna, vilket 

denna studie bidrar till. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att identifiera skillnader mellan pojkars och flickors läsmotivation, 

attityder till läsning av skönlitteratur och hur deras läsvanor ser ut, samt identifiera vilka 

faktorer som påverkar läsvanor, motivation och attityder. 

 

Antaganden 

Följande antaganden är studiens utgångspunkt och kommer att besvaras i resultatet och 

diskuteras i resultatdiskussionen. 

 

1. Asklund (2008) hävdar att pojkar ofta väljer litteratur av stereotypisk manlig karaktär såsom 

actionfyllda berättelser och våldsskildringar medan flickor tenderar att vidga sin repertoar och 

inte bara välja litteratur som anses som kvinnlig. Det antas att det finns könsskillnader i val av 

genre. 

 

2. Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2007) visar att flickor tillbringar en dag mer per vecka på 

att läsa än vad pojkar gör. Det antas att flickor prioriterar läsning av skönlitteratur på fritiden i 

högre utsträckning än vad pojkar gör.  

 

3. McGeown, Duncan, Griffiths och Stothard (2014) menar att flickor är mer motiverade till att 

läsa än vad pojkar är. Det antas att flickors läsmotivation är högre än pojkarnas 

 

4. McGeown et al. (2014) hävdar att flickor värdesätter läsning och vill läsa mer än vad pojkar 

vill och att pojkar anser att läsning är en tråkig aktivitet. Det antas att flickor har en mer positiv 

attityd till läsning än vad pojkar har. 

TEORETISK FÖRANKRING 

När resultatet senare diskuteras kommer det att göras inom en genusteoretisk ram. En sådan 

ram hjälper oss att förstå att det kan finnas skillnader mellan könen i deras läsvanor, motivation 

och attityder till att läsa skönlitteratur. 

 

När ordet genus används framhålls de idéer och föreställningar som vi sätter i samband med de 

vi i vardagslivet kallar kön enligt Hedlin (2010). I samhället är det mesta så kallat genusifierat. 

Det innebär att allt är kodat som kvinnligt eller manligt, exempelvis kan det vara allt från 
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manliga och kvinnliga yrken, platser, egenskaper, färger, dofter och kroppsrörelser. Dessa saker 

som är genusifierade varierar mellan olika kulturer och har varierats genom historien. Det 

betyder att det som anses vara kvinnligt respektive manligt förändras över tid. Som tidigare 

nämnts förnekar inte genusforskningen att det finns biologiska skillnader mellan könen, mäns 

och kvinnors kroppar är olika.  Genusforskning studerar de fenomen av sociala och kulturella 

karaktärer. Exempel på detta är hur kvinnor respektive mäns kroppar ska exponeras, skylas, 

kläs eller se ut (Hedlin 2010). Fenomen som dessa kan med hjälp av skönlitteratur belysas och 

diskuteras för att öka elevers förståelse för normer och strukturer som påverkar tankar och 

fördomar.  

Hedlin (2010) förklarar att genussystemet är uppbyggt på två grundläggande principer, 

isärhållande och hierarki. Den första principen, isärhållande, vilket betyder att kvinnligt och 

manligt är skilda saker och är varandras motsatser. Den andra principen är hierarki, vilket 

innebär att mannen ses som normen i samhället och kvinnan betraktas som en avvikelse från 

normen. På så vis får manligt kön högre status i samhället än det kvinnliga könet. Hirdman 

(2001) menar att dessa principer ständigt präglar människors tillvaro och strukturerna i 

samhället. Skolan i sin tur arbetar aktivt för att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

mot samhällets strukturer och normer, vilken skönlitteratur möjliggör. 

TIDIGARE FORSKNING  

I följande avsnitt presenteras både aktuell svensk forskning och internationell forskning som 

visar resultat med relevans för ämnet i denna studie. 

 

Det finns studier som visar attitydskillnader till läsning mellan könen. McGeown et al. (2014) 

har undersökt flickor och pojkars attityder och kommit fram till att flickor värdesätter läsning 

betydligt mer än pojkar. Forskarna kom också fram till att pojkar anser läsning vara en tråkig 

aktivitet, vilket också antyder att det finns attitydskillnader mellan könen (McGeown et al. 

2014).  

 

Huang, Liang och Chiu (2013) har undersökt skillnader mellan pojkars och flickors attityder 

till att läsa elektroniska böcker. Både pojkar och flickor har visat positiv attityd till att läsa 

elektroniska böcker (E-böcker) i jämförelse med vanlig traditionell litteratur. Det finns dock 

inga uppenbara fördelar enligt Huang, Liang och Chiu med att läsa e-böcker då ungdomar ofta 

blir distraherade av möjligheten till andra digitala aktiviteter istället för att läsa e-böcker. Detta 

innebär att ungdomarna avstår från att läsa e-böcker för att istället göra annat på sina datorer 

och digitala enheter.  

 

Johnsson-Smaragdi och Jönssons (2007) kom i sin studie fram till att en låg andel flickor avstår 

från att läsa skönlitteratur, medan en tredjedel av alla pojkar i studien uppgav att de aldrig läser 

någon skönlitteratur. Johnsson-Smaragdi och Jönsson visar i samma studie att flickorna 

spenderar en dag mer per vecka än pojkarna på att läsa skönlitteratur, vilket tyder på skillnader 

i läsvanor mellan 15- och 16-åriga pojkar och flickor.  
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Det finns också forskning som visar att det inte finns några tydliga bevis på att det skiljer sig åt 

i läsvanor mellan könen. Forskningsdiskursen är således delad då det finns studier och resultat 

som visar på motstridigheter. McGeown, Osbourne, Warhurst, Norgate och Duncan (2016) 

konstaterar i sin artikel att kön inte påverkar mängden tid en person spenderar på att läsa olika 

former av litteratur, förutom serietidningar vilka pojkar spenderar betydligt mer tid på än vad 

flickor gör. All annan typ av litteratur som ingick i studien spenderar båda könen ungefär lika 

mycket tid på att läsa. 

 

Cassel Wests och Knochenhauers magisteruppsats (2006) visar att en förutsättning för att elever 

ska börja läsa mer skönlitteratur är att litteraturen finns att tillgå för dem. Det visar sig även att 

föräldrar ofta köper skönlitteratur just på grund av den enkla anledningen att barnen ska få 

möjlighet att läsa skönlitteratur. De visar också att föräldrar har en betydande roll när det 

kommer till barns läsvanor då aktiva diskussioner med barnen ofta kan leda till ökat läsintresse 

och inspirerar barnen till att vilja läsa mer. Det har också visat sig att elever med föräldrar med 

hög socioekonomisk bakgrund har större valmöjlighet att välja skönlitteratur i hemmet än de 

elever med föräldrar från en låg socioekonomisk bakgrund, vilket påverkar möjligheten att läsa 

skönlitteratur. Det innebär att i de hem med hög socioekonomisk bakgrund finns det vanligtvis 

större tillgång till skönlitteratur, än i hem med låg socioekonomisk bakgrund (Skolverket 2007).  

 

Det är inte bara val av litteratur och hur mycket och hur ofta man läser som skiljer flickor och 

pojkar åt när det kommer till läsvanor. Det skiljer sig även mellan hur flickor och pojkar läser, 

flickor och pojkar kan läsa samma bok men uppfatta den på olika sätt (Asklund 2008). Asklund 

hävdar också att pojkar fokuserar mer på den del som skildrar våldshandlingar och manlig 

styrka, medan flickor intresserar sig mer för personerna i berättelsen, samt deras tankar och 

känslor. Asklund menar att flickor tenderar att bredda sina intressen och inte bara välja 

traditionellt kvinnliga böcker medan pojkar generellt håller fast vid actionfyllda berättelser med 

fysisk styrka som tema. Pojkars läsning kan därför beskrivas som statisk medan flickor utökar 

och förändrar sin litterära repertoar i större utsträckning.  

 

Det finns flera faktorer som påverkar flickors förmåga att bredda sina repertoarer och pojkars 

vidhållande av stereotypiskt manlig litteratur. Asklund (2008) menar att manliga intressen alltid 

haft högre status i samhället då det kvinnliga könet varit det underordnade könet i 

samhällshierarkin och därför har inte flickor haft behov av att begränsa sig till endast typisk 

kvinnlig litteratur. Pojkar däremot, är uppfostrade till att upprätthålla det som anses vara typiskt 

manligt och har därför inte varit i behov av att bredda sina repertoarer. Asklund hävdar att det 

har varit viktigt för män, framförallt för pojkar, att tydligt visa en manlig identitet och inte få 

sin sexualitet ifrågasatt, framförallt i dagens samhälle där könsroller ifrågasätts och uppluckras 

allt mer.  

 

Steget från den traditionella läsningen av böcker blir allt större. Ungas läsvanor har undersökts 

och har visat att tonåringar spenderar i genomsnitt nio timmar per dag framför någon form av 

teknik, exempelvis dator, mobiltelefon och tv (Harrison 2016). Under dessa nio timmar möter 

ungdomar olika typer av medier, exempelvis text, ljud, video, bild från sociala medier, internet, 

filmer och serier. Harrison menar att när ungdomar möter något av dessa medier sker läsning i 
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någon slags form, kanske inte den vi vanligtvis är vana vid, det vill säga den traditionella 

läsningen, utan istället läsning av sociala medier och annat på internet. 

 

Läsning är en ansträngande aktivitet som kräver motivation. Bara för att en elev har förmågan 

att läsa innebär det inte att eleven kommer att göra det (Baker & Wigfield 1999). Motivationen 

är inte bara viktig för viljan att lära sig att läsa utan också för de redan läskunniga. För att 

utveckla läsförmågan har motivation en stor betydelse (Verhoeven & Snow 2001). 

Skolundervisningen förser elever enbart med förmågan att kunna förstå en text och avkoda den. 

Elever kommer inte kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga till sin fulla potential om de är 

omotiverade, därför är motivation en viktig del i läs- och skrivutvecklingen (Gambrell 2011). 

 

Wang och Gurthrie (2004) har studerat motivation och menar att det skiljer sig mellan inre och 

yttre motivation. Inre motivation betyder att man motiveras av något för sin egen skull, till 

exempel att läsa något som är av intresse för en själv. Yttre motivation innebär att läsa något 

för sin egen vinnings skull utifrån utomstående krav, exempelvis att läsa för en lärares eller 

föräldrars förväntningar. Det kan handla om att få bra betyg eller en belöning, båda dessa typer 

av motivation har betydelse för unga individers läsning då de påverkar viljan till att läsa. Wang 

och Guthrie menar att den yttre och inre motivationen kan påverka hur en person läser, det vill 

säga personens läsvanor. Läsare som läser på grund av yttre motivation tenderar att läsa ytligt 

medan de som läser på grund av inre motivation djupläser då läsaren är intresserad av innehållet. 

Den yttre motivationen kan dock hjälpa till att väcka den inre motivationen. 

 

McGeown et al. (2014) anser att pojkars och flickors läsmotivation skiljer sig åt. Det har visat 

sig att pojkar har lägre motivation till läsning i jämförelse med flickor som har högre motivation 

till att läsa. Pojkar väljer ofta att avstå från aktiviteter som att skriva och läsa för att de är mer 

intresserade och motiverade till att utföra fysiska aktiviteter (McGeown et. al 2014). Detta 

stödjer även Utbildningsdepartementet (2008) som menar att pojkar har större intresse för idrott 

och hälsa än vad flickor har.  

 

Henry, Lagos och Bernt (2012) har forskat inom ämnet och kommit fram till att valet av bok 

bör vara anpassat till pojkar för att öka deras läsmotivation. Utöver passande litteratur är det 

ofta viktigt att pojkar får diskutera litteratur som de har läst med andra för att öka motivationen. 

Fortsättningsvis är en läsande förebild också viktig för att öka motivationen. Genom att 

inkludera teknisk utrustning vid läsning som internet och datorer påverkas också pojkars 

motivation till att läsa positivt. Till sist krävs det också att pojkar blir uppmuntrade när de väl 

läser och att biblioteken, där de både läser och lånar böcker, är anpassade för pojkar menar 

Henry, Lagos och Bernt.  

 

Gambrell (2011) har identifierat faktorer som påverkar båda könens läsmotivation. Exempelvis 

ökar motivationen när läsaren kan identifiera sig med handlingen och kan koppla den till sitt 

eget liv. En annan faktor som positivt påverkar motivationen är generöst med tid till att läsa och 

att läsaren får välja litteratur. Gambrell hävdar att det också är viktigt att få möjlighet till att 

interagera kring det lästa för att öka motivationen.  
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Det finns också resultat som visar att både pojkar och flickor har uppgett ungefär samma grad 

av motivation till att läsa skönlitteratur i olika årskurser. Wolters, Denton, York och Francis 

(2013) hävdar att elever som anser sig själva vara svaga läsare har en tendens att ha låg 

motivation till att läsa och elever som anses vara duktiga läsare har en tendens att ha högre 

läsmotivation. I detta fall är det inte kön som påverkar läsmotivation, utan istället huruvida 

eleven är en svag eller stark läsare, även kallat för Matteus-effekten.1 

 

Asklund (2008) har undersökt olika faktorer som spelar in när det kommer till påverkan av 

läsmotivation. Kön, ålder och intressen är några av dem och när det kommer till läsning i skolan 

är läsarens inställning till skolmiljön en viktig faktor för att öka elevens läsmotivation. Dessa 

faktorer samverkar vid läsning och gör att vi tolkar texter på olika sätt. Dessa faktorer gör också 

att vissa tolkar texter på liknande sätt och då bildas olika läskulturer, grupper med gemensamma 

tolkningsstrategier och föreställningar när det kommer till litteratur och läsning. Asklund 

hävdar att unga tonårsflickor generellt väljer att läsa kärlekshistorier med kvinnliga 

huvudpersoner medan pojkar generellt väljer böcker om äventyr eller våldsskildringar med en 

manlig huvudperson. Dock förekommer det att flickor också väljer att läsa böcker som 

traditionellt ansetts vara typiska pojkböcker. 

 

Som tidigare redogjorts i avsnittet visar forskning sammanfattningsvis att flickor värdesätter 

läsning mer än pojkar och att flickor lägger ner mer tid på att läsa skönlitteratur än pojkar. 

Annan forskning hävdar annorlunda, nämligen att det inte skiljer sig mellan könen i varken 

läsvanor eller attitydavseendet. Studier har visat att pojkar föredrar en viss typ av litteratur och 

att flickor är mer villiga att läsa litteratur som inte anses som kvinnlig, vilket tyder på skillnader 

i läsvanor och attityder. Det skiljer sig även i motivation mellan könen där det finns studier som 

visar att flickor har högre motivation till att läsa skönlitteratur än vad pojkar har. Även här är 

det skilda meningar i forskningen, exempelvis finns det forskning som visar på att det inte är 

könet som påverkar motivationen utan att det istället är huruvida personen läsförmåga är god 

eller bristfällig som påverkar motivationen. Det är tydligt att det har uppkommit olika resultat 

när det kommer till pojkar och flickors läsvanor, attityder och motivation till läsning av 

skönlitteratur. I och med att samhället förändras över tid och att teknikanvändandet har en 

central roll i ungdomars liv är det därför av vikt att undersöka diskursen ännu en gång för att få 

klarhet om det skiljer sig mellan könen idag eller ifall de har liknande läsvanor, attityder och 

läsmotivation. 

METOD 

Metod som används i detta arbete är kvantitativ och verktyget är enkät. Fördelen med denna 

metod är att kunna mäta och generalisera en större populations läsvanor och därmed få ökad 

tillförlitlighet. En fördel med verktyget enkät är att det går snabbt att genomföra i en större 

population och det finns ingen variation i svarsalternativ och frågor till skillnad från andra 

verktyg.   

                                                 
1 Matteus-effekten innebär en ökande klyfta mellan svaga och starka läsare. Klyftan påverkas av att starka 
läsare gärna läser och därmed utvecklar sin läsning, medan svaga läsare undviker läsningen och därmed inte 
utvecklar sin läsning (Guthrie & Wigfield 2000). 
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Urval 

Respondenterna är elever i årskurs 9 på två olika skolor i Västsverige. Enkäten sändes till 139 

elever och 117 elever svarade. Svarsprocenten från Skola A var 87% och Skola B 93% och den 

totala svarprocenten blev 84%. Det var 56 pojkar och 56 flickor som deltog i studien, vilket 

motsvarar 50% flickor och 50% pojkar. Fyra elever angav annat kön och en elev angav inte 

könstillhörighet.  Antalet insamlade enkäter från skola A är 96 enkäter och 21 enkäter från skola 

B. På skola A tillfrågades sju klasser, varav två av klasserna avböjde att medverka på grund av 

hög arbetsbelastning. På skola B tillfrågades tre klasser, varav två avböjde av samma anledning. 

Närmare bortfallsanalys än så genomfördes inte. 

Enkätutformning 

Enkäten (Bil. 1) består av frågor om elevers läsvanor, motivation och attityd till läsning av 

skönlitteratur ur ett genusperspektiv. Enkätfrågorna baseras på tidigare forskning och består av 

tre kategorier; bakgrund, läsvanor och motivation samt attityd. I kategorin bakgrund finns fem 

frågor, till exempel antal böcker i elevens hem och om eleven har en läsande förebild. Nästa 

frågekategori innehåller 17 frågor om elevers läsvanor och motivation. En av frågorna handlar 

om hur mycket tid som respondenterna lagt på att läsa skönlitteratur föregående vecka och 

besvaras på en ordinalskala som sträckte sig från “inte alls” till “3 timmar eller mer” och en 

flervalsfråga om vad de gör på fritiden. Tre frågor berörde motivation, till exempel “Hur 

motiverad är du till att läsa skönlitteratur?” och ”Vad skulle kunna höja din motivation till att 

läsa skönlitteratur?” Enkäten avslutas med femton påståenden som handlar om elevernas attityd 

till läsning på en sjugradig Likertskala med ändpunkterna ”instämmer inte alls” till ”instämmer 

helt”. Exempel på påstående är “Jag besöker ofta bibliotek”, ”Jag får lägre status bland vänner 

om jag läser” och ”Jag tycker inte om att läsa skönlitteratur i skolan”. 

Genomförande 

Skolorna som kontaktades söktes i förväg upp på kommunens hemsida. Kontakt togs med tio 

skolor genom mejl och telefonsamtal två veckor innan genomförandet. På skola A godkände 

biträdande rektorn att fem klassers kunde medverka. På skola B kontaktades rektorn per telefon 

och godkände tre klassers deltagande. Informationsbrev (Bil.2) och samtyckesblankett (Bil.3) 

sändes till de klassansvariga som sedan förmedlade missivbrev, samtyckesblankett och allmän 

information till elevernas vårdnadshavare. Datainsamlingen ägde rum under två dagar i samma 

vecka. Eleverna informerades om undersökningens syfte, anonymitet och att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Det tog cirka 10–15 minuter för varje respondent 

att besvara enkäten. Enkäterna delades ut och samlades in på plats av studiens skribenter.  

Etiska aspekter 

Denna studie följer Vetenskapsrådets (2002) olika forskningsprinciper. Den första principen är 

informationskravet och innebär att deltagarna ska få information om studien. Detta uppfylldes 

genom att skolpersonal och deltagande elever upplystes om studiens syfte och hur 

genomförandet av enkäten skulle gå till. Den andra principen är samtyckeskravet och innebär 

att deltagandet är frivilligt. Detta krav uppfylldes genom att respondenterna informerades om 

att deras deltagande var frivilligt och att deltagarna själva bestämmer på vilka villkor de vill 
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medverka, att de hade rätt att avbryta sin medverkan närhelst de önskade utan några 

konsekvenser. Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som 

lämnas ska behandlas med sekretess. Detta uppfylldes genom att respondenterna fick 

information angående studiens sekretess och konfidentialitet kring de uppgifter de kommer att 

lämna och att studiens data endast behandlades av skribenterna. Materialet förvarades på en 

säker plats, där obehöriga inte hade tillgång till det. Den fjärde principen är nyttjandekravet 

som innebär att informationen endast får användas för forskningens ändamål. Detta uppfylldes 

genom att respondenterna informerades om att de besvarade enkäterna endast skulle användas 

för studiens syfte och kommer inte att spridas eller användas till något annat.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig undersökningens data är och mäter även studiens 

noggrannhet. Detta uppfylldes i resultat och resultatdiskussion då undersökningens data 

analyserades mot studiens antaganden. Validitet innebär att man undersöker det område som är 

avsett att undersöka. För att öka studiens validitet genomfördes en pilotstudie för att testa 

enkäten och resultatet visar att frågorna bedömdes vara begripliga och att de berörde studiens 

syfte och antagande. Korrespondensvaliditet i studier innebär att de resultat som tas fram i 

studien stämmer överens med tidigare resultat från forskning och studier. Olika antaganden 

grundade sig i tidigare forskning som sedan besvarades i resultatet. Pragmatisk validitet innebär 

att kunskapen ska vara användbar. Denna validitet kan sägas vara uppfylld i avsnittet Didaktisk 

reflektion (Christoffersen & Johannessen 2015).  

ANALYS 

De oberoende variablerna är kön och om någon läste för eleven som barn (alternativ ja, ibland, 

nej). På några frågor slogs svarsalternativen ihop för att kunna användas i olika analyser. På 

fråga 18, tid nedlagd i sociala media skapades två kategorier; mindre tid och mer tid. På fråga 

22, motivation till läsning, skapades kategorierna mindre motiverad, ”mittemellan” och mer 

motiverad. Attitydfrågorna indexerades för att kunna användas som oberoende variabel i 

analyserna. De negativa attitydfrågorna (påstående 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15) användes för att få 

alla påståenden i samma riktning, för att kunna beräkna reliabilitet på attitydfrågorna. 

Cronbach’s alpha beräknades till α=.74. Attitydfrågorna kategoriserades sedan som negativ 

attityd, neutral attityd och positiv attityd.    

 

Enkäten analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. För frågorna som besvarades på 

nominal- eller ordinalskala används Pearsons χ2 test eller Fischer’s exakta mått om två variabler 

används. Vid jämförelse mellan två grupper, exempelvis kön (pojke och flicka) används t-test. 

Envägs variansanalys används för frågor som har fler kategorier i oberoende variabel (tex. om 

någon läste för dem). Tvåvägs variansanalys används när det finns två oberoende variabler i 

analysen (tex. kön och om någon läste för dem).  
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RESULTAT 

Resultaten presenteras under rubrikerna bakgrund och läsning, läsning och motivation samt 

läsattityd.  

Bakgrund och läsning 

44% av eleverna angav att de inte har annat modersmål än svenska och 34% tyckte att de inte 

har svårigheter med läsning beroende på annat modersmål. 16% angav dock att de ibland har 

svårigheter att läsa och 6% att de har svårigheter att läsa.   

 

Eleverna ombads att uppskatta hur många böcker som fanns i hemmet. Svaren varierade mellan 

1 bok och 1000 böcker, vilket blev 119 böcker i medelvärde. För att få ett mer rättvisande värde 

kategoriserades antalet böcker i 1–15 böcker, 20–80 böcker och fler än hundra böcker. Tjugosex 

procent av eleverna angav att det finns upp till 15 böcker, 35% angav upp till 80 böcker och 

21% uppskattade antalet böcker till fler än 100.  

 

En bakgrundsfråga är om eleverna blivit lästa för som barn eller inte, nästan lika många elever 

svarade ja (45%) som elever som svarade ibland (44%). Tio procent svarade nekande på frågan. 

Pearsons χ2 test visar ingen skillnad mellan könen, men däremot mellan hur många böcker som 

fanns i hemmet och hur ofta någon läste för dem, χ2
(4)=11.14, p=.03. Det innebär att det finns 

ett samband mellan elever som växte upp i hem med ett stort antal böcker och om de ofta blev 

lästa för som barn.  Ju fler böcker de hade i hemmet, desto oftare blev de lästa för. En tredjedel 

av eleverna (32%) angav att de har en läsande förebild i sin omgivning, 13% angav att de ibland 

har en förebild och 32% angav att det inte finns någon sådan person. Tjugotre procent av 

eleverna angav att de inte hade någon uppfattning om detta. Det finns en skillnad för de som 

har haft någon som läst för dem (oberoende variabel) och läsande förebild, χ2
(6)=16.9, p=.01. 

Det innebär att de elever som blev lästa för som barn i högre utsträckning har en läsande förebild 

än barn som inte blev lästa för. Det finns en tendens (p=.05) till att fler flickor än pojkar svarade 

ja eller ibland på frågan om förebild. 

Läsning och motivation 

Motivation har stor betydelse för viljan att läsa och även val av genre har en betydande roll när 

det kommer till läsning av skönlitteratur. Eleverna fick därför ange vilka genrer de föredrar att 

läsa. Tabell 1 visar fördelning över kön. 

 

Tabell 1. Genrer fördelat över kön, procent 

 Kön 

Alternativ flicka pojke 

Deckare 57 46 

Romaner* 46 14 

Äventyr 43 55 

Sagor 11 25 

Fantasy 39 45 

Faktaböcker 16 34 
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Barnböcker 2 4 

Självbiografier 38 21 

Lyrik 11 2 

Annat 7 7 

* signifikant skillnad på 5% nivå 

 

Tabell 1 visar att det finns skillnader mellan könen i val av genre. Resultatet visar att fler flickor 

än pojkar föredrog genren deckare. Den genre som det skiljer sig mest mellan könen till 

pojkarnas fördel är faktaböcker. Inga av dessa skillnader var dock signifikanta. Det var däremot 

könsskillnaden avseende romaner som visar att flickorna föredrog romaner i större utsträckning 

än pojkarna, χ2
(2)=14.21, p=.00. Antagande 1, att det finns könsskillnader i val av genre, fick 

därmed delvis stöd i analysen.  

 

Frågan om vilka genrer eleverna föredrog följdes upp i en öppen fråga där 93% av eleverna 

motiverade sina svar. Tabell 2 visar elevernas svar som är kategoriserade efter likhet. Sju svar 

gick inte att kategorisera då de skilde sig för mycket från de andra svaren.  

 

Tabell 2. Öppna svar, antal 

Kommentar Antal svar 

Jag väljer dessa för att de är intressanta 39 

De behandlar mina intressen som gör att jag väljer dem 21 

För att de är spännande 13 

För att det är roligt att läsa 11 

Det är lätt att relatera till 9 

Jag väljer ingen av de för att det är tråkigt att läsa 6 

Man lär sig mycket 3 

 

Tabell 2 visar att de flesta eleverna väljer genrer som de tycker är intressanta eller för att det 

var något som behandlade deras intresse. Många valde genrer de tycker är spännande eller 

roliga. Några av eleverna valde även genrer som de kan relatera till. Ett fåtal av eleverna angav 

inte vilken genre de föredrog med motiveringen att de inte tycker om att läsa. Den minsta 

kategorin elever angav att de väljer genrer där de kan lära sig något.  

 

På frågan om vilken typ av litteratur de föredrar fick eleverna ange antingen fysiska böcker, e-

böcker eller ljudböcker. Majoriteten, 62%, föredrog att läsa fysiska böcker, 26% angav 

ljudböcker och 8% e-böcker. Detta följdes upp med en fråga där eleverna fick ange hur mycket 

tid de lagt ned på olika aktiviteter under den senaste veckan. Tabell 3 visar fördelningen av 

olika läsaktiviteter som eleverna utförde föregående vecka. 

 

Tabell 3. Bokalternativ fördelade på tid, procent 

 Tid  

Alternativ inte 

alls 

upp till 

60 min 

1 timme 2 timmar 

eller mer 

Skönlitteratur* 60 19 6 15 

Ljudböcker 72 13 7 9 
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E-böcker 80 10 5 5 

Tidningar 51 41 5 4 

Faktaböcker 45 33 11 11 

Läroböcker 27 28 16 30 

Poesi/lyrik 81 12 4 4 

Manualer 80 17 3 1 

* signifikant skillnad på 5% nivå 

 

Det finns bara en skillnad mellan könen på frågan om vilket bokalternativ eller texttyp de 

föredrar. Resultatet visar att det var fler pojkar (69%) än flickor (52%) som avstod från att läsa 

skönlitteratur föregående vecka, χ2
(4)=10.21, p=.04. Den läsaktivitet som eleverna lade mest tid 

på var att läsa läroböcker. 28% av pojkarna läste inte läroböcker medan 26% av flickorna avstod 

från att läsa läroböcker. Den aktivitet som eleverna lade näst mest tid på var att läsa faktaböcker. 

De tre läsaktiviteter som båda könen lade minst tid på är att läsa manualer, poesi/lyrik och E-

böcker.  
 

En av enkätens frågor handlar om vad eleverna helst prioriterar att göra på sin fritid. Tabell 4 

visar vilka fritidsaktiviteter de valde att helst prioritera på sin lediga tid.  

 

Tabell 4. Fritidsaktivitet fördelat på kön, procent. 

 Kön 

Aktivitet Flicka pojke 

Föreningsaktiviteter 13 7 

Idrottsaktiviteter* 46 64 

Vara med familj* 76 54 

Tv och datorspel* 11 75 

Sociala medier* 82 59 

Läsa skönlitteratur 18 7 

Vara med vänner 82 77 

Läxor 26 23 

Annat 16 7 

* signifikant skillnad på 5% nivå 

 

Tabell 4 visar att både pojkar och flickor prioriterar andra aktiviteter före läsning av 

skönlitteratur. Pojkarna tenderar att prioritera idrottsaktiviteter i högre utsträckning än 

flickorna, χ2
(1)=3.98, p=.05. Pojkarna fördrog också tv och datorspel i högre utsträckning än 

flickorna, χ2
(1)=46.44, p=.00.  Flickorna i sin tur föredrog att vara med familj mer än vad 

pojkarna gjorde χ2
(1)=6.33, p=.01. Flickorna föredrog också i större utsträckning att spendera 

mer tid på sociala medier än pojkarna, χ2
(1)=6.96, p=.01. Tv/datorspel, vara med vänner och i 

viss mån idrottsaktiviteter, är de aktiviteter pojkarna främst prioriterade att göra på sin fritid. 

Vara med familj, sociala medier och vara med vänner är de aktiviteter som flickorna främst 

prioriterade att göra på sin fritid. För pojkarna hamnar läsning av skönlitteratur på delad sista 

plats tillsammans med föreningsaktiviteter och svarsalternativet ”annat”. De aktiviteter som 

flickorna prioriterar minst på fritiden är tv/datorspel, föreningsaktiviteter och ”annat”. Ett fåtal 

av pojkarna väljer att läsa skönlitteratur på fritiden. Av flickorna väljer något fler att läsa 
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skönlitteratur men även de prioriterar andra aktiviteter före läsning. Antagande 2, att flickor 

prioriterar läsning av skönlitteratur på fritiden i högre utsträckning än pojkar fick därmed inte 

stöd i denna studie.   

 

Den vanligaste mängden tid spenderad på sociala medier är 2–3 timmar (39%), därefter 0–1 

timma (25%), 4–5 timmar (22%) och slutligen 6 timmar eller mer (14%). Det finns en skillnad 

mellan könen som visar att 20 % av flickorna spenderade 6 timmar eller mer på sociala medier 

varje dag, medan 9% av pojkarna spenderade samma tid, χ2
(3)=11.95, p=.01. 36% av pojkarna 

angav att de spenderade en timma eller mindre på sociala medier varje dag, medan 13% av 

flickorna angav att de spenderade samma tid, vilket innebär att pojkarna spenderade mindre tid 

på sociala medier än flickorna, χ2
(2)=11.58, p=.00. 

En av enkätens frågor handlar om i vilken utsträckning eleverna diskuterar skönlitteratur med 

klasskamrater under skoltid, 65% av flickorna respektive 78% av pojkarna angav att de sällan 

diskuterar litteratur med klasskamrater. 35% av flickorna respektive 19% av pojkarna angav att 

de ibland diskuterar skönlitteratur med klasskamrater. Endast 4% av pojkarna och inga flickor 

svarade att de ofta diskuterar skönlitteratur med sina klasskamrater. Anledningen till varför 

eleverna inte diskuterar skönlitteratur med sina klasskamrater följdes upp i en öppen fråga där 

67% av eleverna svarat. Tabell 5 visar elevernas svar där 71 svar kunde kategoriseras, 

resterande sju svar kunde inte kategoriseras. 

 

Tabell 5. Öppna svar, antal  

Kommentar Antal svar 

Jag gör det inte alls för att ingen bryr sig om eller är intresserad av det 24 

Jag gör det inte alls för att det är tråkigt 17 

Om det är en intressant bok så diskuterar jag gärna med andra 13 

Diskuterar endast om vi har det som uppgift i skolan 11 

Om någon läser samma bok som mig så kan jag diskutera 6 

 

Det går att se ett samband mellan elevernas val av att inte diskutera skönlitteratur med 

klasskamrater och de som inte har något intresse för att diskutera skönlitteratur eftersom de 

anser att läsning är en tråkig aktivitet. Det finns dock vissa elever som diskuterar skönlitteratur 

om det är en bok som de finner intressant eller om någon läser samma bok. Några diskuterar 

endast om det får det som uppgift i skolan.  

 

Fråga 22 i enkäten gäller elevernas motivation till att läsa skönlitteratur. Resultatet visar att 

pojkar har lägre motivation till att läsa skönlitteratur än vad flickor har, dock är skillnaden 

mellan könen liten. 61% av pojkarna respektive 46% av flickorna angav att deras motivation är 

låg eller mycket låg. 21% av flickorna angav att deras motivation är hög eller mycket hög, 

medan 6% av pojkarna angav att deras motivation är hög eller mycket hög. Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan könen när det kommer till motivation. Antagande 3, att flickornas 

läsmotivation är högre än pojkarnas, fick därmed inte stöd i analysen. Det finns däremot en 

könsskillnad på påståendet om eleverna blir mer motiverade om de själva får välja litteratur 

(fråga 24). Flickorna (M=1.74, s=.78) svarade att de blir mer motiverade till att läsa när de 

själva får välja bok jämfört med pojkarna (M=1.44, s=.60), t(106)=-2.21, p=.03.  
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Attityder till läsning 

Den sista frågan i enkäten var ett antal påståenden där eleverna kunde instämma i varierande 

grad. Tabell 6 visar medelvärde och standardavvikelse för varje påstående fördelat på kön. 

 

Tabell 6. Attitydpåståenden, medelvärde och standardavvikelse 

Påstående Pojkar 

M 

 

s 

Flickor  

M 

 

s 

Jag tycker om att läsa skönlitteratur* 

Jag tycker det är viktigt att läsa skönlitteratur* 

Läsning har en positiv inverkan på mitt läsande och skolframgång* 

Jag blir förlöjligad om mina vänner ser mig läsa skönlitteratur 

Jag får lägre status bland vänner om jag läser 

Min familj och släktingars läsintresse påverkar mitt läsintresse 

Jag är inte motiverad att läsa skönlitteratur då jag har svårt att läsa 

Jag gillar högläsning av skönlitteratur 

Jag besöker ofta bibliotek* 

Jag har tyckt om böcker jag har blivit tilldelad i skolan 

Jag tycker det är givande att samtala om det jag har läst 

Jag tycker det är jobbigt att delta i boksamtal 

Jag tycker inte om att läsa skönlitteratur i skolan 

Jag blir sällan berörd när jag läser skönlitteratur* 

Jag läser inte skönlitteratur eftersom det tar för lång tid att läsa 

3.11 

3.79 

5.06 

2.52 

2.22 

2.75 

2.32 

3.59 

1.80 

3.18 

2.93 

2.71 

3.58 

4.54 

3.57 

1.80 

1.83 

1,70 

1.87 

1.62 

2.01 

1.81 

1.79 

1.38 

1.62 

1.67 

1.91 

2.46 

1.88 

2.17 

4.05 

4.64 

5.70 

2.04 

1.77 

2.95 

1.79 

3.32 

2.45 

2.76 

3.20 

2.42 

3.14 

3.16 

2.96 

1.84 

1.77 

1.69 

1.68 

1.34 

1.93 

1.30 

1.82 

1.87 

1.49 

1.67 

1.77 

2.03 

2.02 

1.98 

* signifikant skillnad på 5% nivå 

 

Det finns en skillnad mellan könen som visar att flickor instämde i högre grad att de tyckte om 

att läsa skönlitteratur i högre utsträckning än pojkar t(109)=-2.75, p=.01. De instämde även i 

större utsträckning med påståendet om att det är viktigt att läsa skönlitteratur, jämfört med vad 

pojkarna gjorde, t(109)=-2.49, p=.01. Flickorna instämde också i högre utsträckning att läsning 

har en positiv inverkan på deras lärande och skolframgång än vad pojkarna gjorde. Resultatet 

visar skillnader mellan pojkarnas och flickornas attityd, där flickorna i större utsträckning ansåg 

att läsning har en positiv inverkan, t(106)=-1.99, p=.05. Attityden till att besöka bibliotek visar 

att flickorna besökte bibliotek oftare än pojkarna t(108)=-2.09, p=.04. Attitydpåståendet om man 

sällan blir berörd av att läsa skönlitteratur visade att pojkarna instämde på det i högre grad än 

flickorna, t(109)=3.71, p=.00. 

 

För att jämföra om attityden till läsning skiljer sig åt mellan könen genomfördes oberoende t-

test med kön som oberoende variabel och det indexerade medelvärdet för alla påståenden i 

Tabell 6. Flickorna (M=4.5, s=.72) var mer positivt inställda till läsning än pojkarna (M=4.1, 

s=.85), t(110)=-2.99, p=.00. Antagande 4, att flickor värdesätter läsning mer än vad pojkar gör, 

fick därmed stöd i analysen. 

 

Tvåvägs variansanalys med kön och om man har blivit läst för som barn som oberoende variabel 

och attityd till läsning som beroende variabel visar ingen skillnad mellan könen. Det fanns inte 

heller någon skillnad i tvåvägs variansanalys med kön och en läsande förebild som oberoende 

variabel och attityd till läsning som beroende variabel. 
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RESULTATDISKUSSION   

Antagande 1, att det finns könsskillnader i val av genre kunde analysen bekräfta. Resultatet 

visar att flickorna föredrog genren roman i större uträckning än pojkarna. De tre genrer pojkarna 

föredrog mest var äventyr, deckare och fantasy. Det kan tänkas att romaner är en genre som 

flickor i större utsträckning valde, då de oftare relaterar till innehållet. Resultatet styrker det 

som Asklund (2008) menar, att flickor tenderar att vilja läsa genrer som anses vara traditionellt 

kvinnliga samtidigt som de också läser litteratur som anses vara av mer maskulin karaktär. 

Pojkarna i denna studie valde litteratur som vanligtvis anses vara manlig. Vår tolkning är att 

pojkar väljer böcker som anses vara traditionellt ”maskulina” av två skäl. Kanske är dessa val 

både omedvetna och medvetna. Omedvetet kanske de föredrar actionböcker eller böcker med 

fysisk styrka som tema för att de är fostrade till det och medvetet kanske de vill upprätthålla det 

som anses vara traditionellt manligt för att inte få sin könsidentitet ifrågasatt. 

 

Antagande 2, att flickor prioriterar läsning av skönlitteratur på fritiden i högre utsträckning än 

vad pojkar gör kunde inte bekräftas. Detta resultat motsäger det som Johnsson-Smaragdi och 

Jönsson (2007) hävdar då de menar att flickor i snitt spenderar en dag mer per vecka på att läsa 

skönlitteratur än vad pojkar gör. Resultatet stämmer dock in på vad McGeown et al. (2016) har 

fått fram i sin studie, där det inte finns någon skillnad mellan pojkar och flickor när det kommer 

till hur mycket tid de spenderar på att läsa skönlitteratur.  

 

Antagande 3, att flickor har högre motivation till att läsa än vad pojkar har, fick inte stöd i denna 

studie. Resultatet som McGeown et al. (2014) fått fram visar att flickor har högre motivation 

till att läsa skönlitteratur än vad pojkar har. Eftersom vårt resultat visar att båda könen har låg 

motivation kan det därför antas att båda könen hellre prioriterar digitala aktiviteter (sociala 

medier & tv/datorspel) framför läsning. 

 

Antagande 4, att flickor har en mer positiv attityd till läsning än vad pojkar har, kunde bekräftas 

i denna studie. Det kan bero på att flickor anser att läsning är en viktig aktivitet. McGeown et 

al. (2014) hävdar att flickor uppskattar läsning mer än vad pojkar gör och att pojkar anser 

läsning vara en tråkig aktivitet. Vår tolkning är att på grund av de olika förväntningar som ställs 

på pojkar respektive flickor i samhället, kan dessa förväntningar vara förklaringen till dessa 

attitydskillnader, då pojkar exempelvis förväntas vara mer intresserade av idrottsaktiviteter. 

Flickor i tonåren anses ofta vara mer mogna än pojkar och därmed medvetna om att deras 

framtidsvisioner grundas på betyg från skolan och därför kan flickor ha en mer positiv attityd 

till att läsa. Dock bör det tilläggas att bara för att flickor har en mer positiv attityd till läsning 

betyder inte det att dom läser. Det betyder enbart att flickor har en mer positiv attityd till läsning.   

ÖVRIGA RESULTAT 

Det finns andra intressanta resultat värda att nämnas som inte ingick i något av studiens 

antaganden. Ett resultat i vår studie visar att de elever som hade mycket litteratur i hemmet 

också i större utsträckning blev lästa för som barn. Cassel West och Knochenhauer (2006) 

menar att en förutsättning för att elever ska få möjlighet att utveckla sitt läsintresse är att det 

ska finnas litteratur att tillgå, till exempel att föräldrar förser sina barn med litteratur, samt läser 
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och diskuterar det lästa i syfte att öka barnens vilja till att läsa. Skolverket (2007) hävdar också 

att en förutsättning för att inspirera barn till att vilja läsa är att hemmet har en rik variation av 

litteratur. Vår tolkning av studiens resultat är att om barn får möjligheten att utforska bokhyllor 

i hemmet och orientera sig bland olika böcker kan det väcka barns nyfikenhet på litteratur.  Om 

föräldrar tidigt skapar rutiner för läsning ger det positiva effekter på elevers läsvanor i ett tidigt 

stadie.  

 

Ett annat resultat värt att nämnas är att mindre än en tredjedel av eleverna uppgav att de hade 

en läsande förebild i sin omgivning. Enligt Henry, Lagos och Bernt (2012) bidrar en läsande 

förebild positivt till barns motivation till att läsa skönlitteratur. Denna studies resultat visar att 

de som blivit lästa för som barn i större utsträckning hade en läsande förebild. Det fanns också 

en tendens till att fler flickor haft en läsande förebild än pojkar. Vår tolkning är att flickor 

identifierar sig med äldre flickor eller kvinnor som läser i större utsträckning än män. Vi tror 

även att en förebild alltid är viktig för unga människor. Troligen är inte personen i fråga en 

förbild för att hen läser, utan är antagligen redan en förbild av andra skäl. Om denna förebild 

då är en läsande person kan det inspirera till elevens egen läsutveckling.    

 

Ett resultat visar att idrottsaktiviteter, tv/datorspel och vara med vänner är de tre aktiviteter 

pojkarna helst ägnade sig åt på fritiden, medan flickorna helst ägnade sig åt sociala medier, vara 

med vänner och vara med familj. När det kommer till sociala medier visade resultatet att 

flickorna spenderade betydligt mer tid på sociala medier än vad pojkarna gjorde. Det har skett 

digitala förändringar enligt McGeown et al. (2014) i ungdomars liv som har fått en 

framträdande roll. Det har lett till att elevers läsvanor förändrats och innefattar nu också läsning 

inom de olika digitala aktiviteter ungdomar ägnar sig åt. Vi anser att det finns anledning till att 

tro att pojkarna inte hade mindre skärmtid, utan att de spenderade sin skärmtid på tv och 

datorspel istället för sociala medier.  

 

Ett intressant resultat om vad som påverkade elevernas motivation till att läsa skönlitteratur var 

att flickorna ansåg att möjligheten att få välja egen bok ökade deras motivation. Gambrell 

(2011) menar att motivationen påverkas positivt om läsaren får välja egen litteratur vilket 

studiens resultat styrker då det visade sig att flickorna blir mer motiverade när de själva får välja 

skönlitteratur. 

 

Resultatet visar att de flesta flickor och pojkar sällan diskuterade skönlitteratur med 

klasskamrater. För att öka motivationen till läsning av skönlitteratur behöver eleverna få 

möjlighet att interagera kring det lästa och koppla det till dem själva enligt Gambrell (2011). 

För att öka just pojkars motivation enligt Henry, Lagos och Bernt (2012) bör valet av bok vara 

anpassat till pojkarnas intressen eftersom de behöver kunna relatera och diskutera det lästa med 

varandra för att deras motivation ska öka. Det bör också nämnas att deras studie enbart inriktade 

sig på pojkars motivation. Vårt resultat visar att båda könen är omotiverade till att diskutera 

skönlitteratur. Det kan bli problematiskt att anpassa litteraturen till endast ett köns behov. Å 

ena sidan tenderar flickor, enligt Asklunds (2008) hypotes, att läsa litteratur av maskulin 

karaktär men å andra sidan främjas inte genusarbetet om litteraturen endast ska anpassas till ena 

könet och då bidrar till att stereotypa könsroller upprätthålls.   
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Vår studie visar att majoriteten av eleverna föredrog vanliga böcker framför e-böcker och 

ljudböcker. Huang, Liang och Chiu (2013) undersökte flickors och pojkars attityder till att läsa 

e-böcker och om det finns några skillnader mellan könen. De kom fram till att både pojkar och 

flickor visade positiva attityder till att läsa e-böcker i jämförelse med vanlig traditionell 

litteratur. Resultatet i denna studie visar att e-böcker var det alternativ eleverna i denna studie 

föredrog minst. Det kan bero på att e-böcker är en relativt ny plattform att läsa skönlitteratur 

på. Det är inte säkert att eleverna har blivit bekanta med e-böcker ännu, vilket kan göra att de 

fortsatt föredrar traditionell skönlitteratur eller ljudböcker. 

 

Ett annat resultat i denna studie visar att flickor värdesatte läsning mer än vad pojkar gör. Det 

stämmer överens med McGeown et al. (2014) studie som fann att flickor värdesätter läsning 

som aktivitet betydligt högre än pojkar. Vår tolkning av resultatet är att det kan sättas i samband 

med det faktum att pojkarna riskerar att få lägre status om de läser skönlitteratur.  

 

Metoddiskussion  

Tio skolor kontaktades, men endast två gav medgivande för deltagande i studien. Trots att 

enkäten gick relativt fort att genomföra kan tidsbrist och hög arbetsbelastning på skolorna vara 

anledningen till att så få skolor deltog i studien. Anledningen till varför valet föll på 

niondeklassare var för att det finns en viss skillnad i mognad och deras intressen är mer 

utvecklade. Eftersom en större mängd data skulle samlas in var enkät där en passande metod. 

En nackdel med enkät är att det inte går att säkerställa att respondenterna förstått alla frågor, 

svarsalternativ och begrepp som till exempel ”läsande förebild” och ”lyrik. Om det var något 

eleverna inte förstod, hjälpte vi till att förklara för eleverna. Dock kan det ha funnits elever som 

inte frågat om de inte förstått och därför angett ett felaktigt svar för att de inte förstått frågan.  

En välkänd nackdel med att använda öppna frågor är att det är få respondenter som fyller i 

dessa. Vi valde ändå att ha med öppna frågor eftersom det kunde utvinnas viktig information 

om varför de svarar som de gör och de får även en möjlighet till att utveckla sina svar. I denna 

studie var det ovanligt många av eleverna som fyllde i de öppna frågorna. Många av dem var 

motiverade och utvecklade sina svar, medan vissa elever skrev korta svar som ”vet ej”. På 

frågan där eleven skulle uppskatta hur många böcker som fanns i hemmet märkte vi att många 

elever hade svårigheter att ange realistisk mängd litteratur, vilket kan ha påverkat utfallet. De 

uppenbart orealistiska svaren på frågan sorterades bort som bortfall. 

 

Didaktisk reflektion 

Det faktum att tonåringar överlag har låg motivation till läsning av skönlitteratur är något som 

kan sättas i samband med deras skolframgång. Som lärare idag är det minst sagt en utmaning 

att väcka elevers läslust då digitala aktiviteter har ersatt läsning av skönlitteratur i ungdomarnas 

liv. Detta kan vi se i resultatet då det visar att ungdomarna spenderar betydligt mer tid på digitala 

aktiviteter (sociala medier och tv/datorspel) än läsning av skönlitteratur. Lärare i svenska och 

andra språkämnen behöver inte bara förse eleverna med passande litteratur, utan också utforma 

undervisningen kring litterära verk och genrer, samt inspirera eleverna till att vilja läsa. De 

behöver ha genomtänkta didaktiska idéer om hur den litterära undervisningen ska utformas och 

ha kunskap om de faktorer som påverkar elevers läsvanor. 
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Den litterära undervisningen behöver och har också en möjlighet att behandla genusfrågor och 

bryta rådande könsmönster. Genus är en viktig del av värdegrunden i skolan och ska därför 

influera undervisningen. Den litterära undervisningen har också möjlighet att få elever att 

reflektera om genusfrågor genom att diskutera läst litteratur samt välja litteratur som utmanar 

stereotypa könsroller, fördomar och normer. I vår framtida yrkesroll har vi förhoppningsvis 

möjlighet att utforma undervisningen och använda de kunskaper vi fått i detta arbete till att 

inspirera tonåringar till att vilja läsa skönlitteratur, och med litteratur som verktyg använda det 

i syfte att diskutera olika världsliga fenomen.
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Enkät 

 

Enkät om elevers läsvanor 

 

Syftet med enkätundersökningen är att få kunskap om elevers läsvanor och attityd till att läsa 

skönlitteratur. Alla svar i enkäten är anonyma och kan inte kopplas till dig. Du har rätt att 

avbryta din medverkan i denna enkätstudie när som helst.  

 
Nedan följer frågor om din bakgrund.  

 

1. Jag är  ❑ Pojke  ❑ Flicka ❑ Annat 

 

2. Kan du ange ungefär hur många böcker som finns i ditt hem? _____________ böcker 

 

3. Var det någon i din omgivning som regelbundet läste för dig före skolstart? 

 

❑ Ja ❑ Ibland ❑ Nej  

 

4. Har du någon person i din omgivning som du ser som en läsande förebild. Det kan vara i 

hemmet, släktingar eller vänner. 

 

❑ Ja ❑ Ibland ❑ Nej ❑ Ingen uppfattning om det 

 

5. Tycker du det är svårt att läsa svensk skönlitteratur om du har ett annat modersmål än 

svenska? 

 

❑ Ja ❑ Ibland ❑ Nej ❑ Har inget annat modersmål 
 

Nedan följer frågor om dina läsvanor. Var vänlig ange det som bäst stämmer in på dig. 

 

6. Vilka genrer läser du helst? Det går bra att ange fler alternativ. 

 

❑ Deckare ❑ Romaner  ❑ Äventyr ❑ Sagor ❑ Fantasy ❑ Faktaböcker 

❑ Barnböcker ❑ Självbiografi ❑ Lyrik/Poesi  Annat_____________  

 

7. Varför väljer du helst dessa genrer? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Vilken typ av litteratur väljer du helst? ❑ Böcker ❑ E-böcker ❑ Ljudböcker 

 

9. Hur mycket tid har du under senaste veckan lagt på följande aktiviteter? 
 



 

 

 

  Inte alls  30–60 minuter 1 timme  2 timmar 3 timmar 

eller mer  

10. Läsa skönlitteratur ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

11. Lyssna på ljudböcker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

12. Läsa E-böcker  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

13. Läsa tidningar ❑ ❑ ❑ ❑  ❑ 

14. Läsa faktaböcker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

15. Läsa i läroböcker ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

16. Läsa poesi/lyrik ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

17. Läsa manualer ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
  

18. Hur mycket tid tillbringar du varje dag på att läsa inlägg på sociala medier? 

 

❑ 0–1 timma ❑ 2–3 timmar  ❑ 4–5 timmar ❑ 6 timmar eller mer 

  

19. Vad gör du helst på fritiden? Det går bra att ange fler alternativ.  

 

❑ Föreningsaktiviteter ❑ Idrottsaktiviteter ❑ Vara med familj  

❑ TV och datorspel ❑ Sociala medier ❑ Läsa skönlitteratur   

❑ Vara med vänner ❑ Läxor  ❑ Annat ____________________________ 

 
20. I vilken utsträckning diskuterar du skönlitteratur med dina klasskamrater under skoltid?  

 

❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ofta 

 

21. Vad ligger till grund för ditt val att diskutera eller inte diskutera skönlitteratur med dina 

klasskamrater? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Nedan följer några frågor om läsmotivation 

 

22. Hur motiverad är du till att läsa skönlitteratur? 

 

❑ Mycket låg ❑ Låg ❑ Varken låg eller hög ❑ Hög ❑ Mycket hög 

 

23. Vad skulle kunna höja din motivation till att läsa skönlitteratur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24. Jag blir mer motiverad till att läsa skönlitteratur om jag själv får välja bok 

 
Instämmer inte   Instämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

 
Nedan följer ett antal påståenden om din attityd till läsning. Vänligen ringa in det alternativ som 

passar bäst in på din åsikt.   
      Instämmer inte   Instämmer helt  

 

Jag tycker om att läsa skönlitteratur 1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag tycker att det är viktigt att läsa skönlitteratur  1 2 3 4 5 6 7

  

Läsning har en positiv inverkan på mitt lärande   

och skolframgång 1 2 3 4 5 6 7 

 

Mina vänner kommer att förlöjliga mig om de 

ser mig läsa skönlitteratur 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag får lägre status bland vänner om jag läser 1 2 3 4 5 6 7 

 

Min familj och släktingars läsintresse påverkar  

mitt läsintresse 1  2 3  4 5  6  7 

 

Jag är inte motiverad till att läsa skönlitteratur 

eftersom jag har svårt att läsa 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag gillar högläsning av skönlitteratur 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag besöker ofta bibliotek 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har tyckt om böcker jag blivit tilldelad i skolan 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag tycker det är givande att samtala om det jag 

har läst 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag tycker det är jobbigt att delta i boksamtal 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag tycker inte om att läsa litteratur i skolan  1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag blir sällan berörd när jag läser skönlitteratur 1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag läser inte skönlitteratur eftersom det tar  

för lång tid att läsa 1 2 3 4 5 6 7 

 

Tack för din medverkan!  

 

Christian Halsöy och Linnea Ibrahim 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Informationsbrev        Datum: 20181125 

 

 

Till vårdnadshavare med barn på ________skolan  
 

Vi heter Christian Halsöy och Linnea Hansson och studerar sjunde terminen till ämneslärare 

vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under 

terminen ska ett examensarbete genomföras och vi har valt att fokusera på elevers läsvanor 

och attityder till att läsa skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv. Datainsamlingen sker med 

hjälp av en enkät som delas ut till alla elever i årskurs 9 på två olika grundskolor. 

 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att studien utgår ifrån de forskningsetiska 

reglerna i vetenskapsrådet. Det innebär följande: 

 

● Det är frivilligt att delta i studien och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

● Uppgifterna kring deltagarna i studien kommer att vara konfidentiella.  

● De uppgifter som tas del av deltagarna i studien kommer enbart användas för 

undersökningens syfte. 

● Inga obehöriga ska kunna ta del av alla uppgifter i studien då de kommer att behandlas 

med varsamhet. 

 

All bearbetning av data presenteras på gruppnivå och ingen enskild elev kan identifieras. För 

att kunna genomföra studien krävs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför att fylla i 

blanketten och sedan lämna till (klassföreståndaren) på skolan. Vid frågor och funderingar 

kring studien och enkäten kan du nå oss på: 

 

Christian Halsöy 

X@student.hb.se 

Linnea Hansson 

Y@student.hb.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian och Linnea

mailto:X@student.hb.se
mailto:Y@student.hb.se


 

 

 

Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 
 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 
 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
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