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Abstract 
My essay has three foci. One is the presentation of a survey I gave to two groups of pupils, 

one grade 7 and the other grade 8 about their attitude to reading books in school, and their 

attitude to reading books in general. I was interested in how the result would correspond to 

what many investigations on this subject had concluded. One such result was that girls were 

usually not only more willing to read, but they were also better readers than boys. Therefore, 

the answerers must tell if they were boys or girls. The result of my investigation rather 

corroborated what many others had already said: Swedish young people are not enthusiastic 

book readers, but when reading, the girls are the ones that take the lead.  

Another focus is in a way historical. I used a novel by a Swedish author telling about poor 

people on the Swedish countryside in the nineteenth century dreaming of being able to 

emigrate from their home country and come to America. What interests me is the story telling 

of the attitude to reading, both in the characters and the authorities. There is much about 

reading incapacities, but also of lust for, and skill in reading. The attitudes from the 

authorities is dominated by churchly paternalism: reading skill in ordinary people has one 

primary function, to make them good Christians. This common value-system is fixed by the 

didactic curricula of the time.  

My third focus is the Swedish curricula especially in what they say about reading and 

literature. I thought I found that they have at least something in common with the curricula of 

mid-nineteenth century than might be expected. The older ones have what could be seen as an 

instrumental attitude to reading and such an attitude I thought could be perceived also in the 

modern ones: they seem to be eager to point out the usefulness of reading in general and even 

of reading literature. Another point would be the great importance attached to the 

strengthening of the common value-system, here, not Christian belief, but a democratic 

ground of values. In my study of what is said about reading in school by people discussing the 

subject, and when looking at the result of my own investigation by the questionnaire I very 

often find a similar instrumental attitude: all reading, be it fact or fiction, is expected to lead to 

something useful not just pleasure.  
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Bakgrund 

När jag startade mitt uppsatsskrivande ville jag göra en empirisk undersökning av läsning 

utifrån en enkätundersökning som genomfördes i två högstadieklasser. Avsikten med 

undersökningen var att jag utifrån elevernas svar skulle kunna bekräfta eller motbevisa 

vanliga föreställningar om elevers läsning t.ex. att flickor läste hellre än pojkar, att läsning i 

allmänhet inte var någon särskilt populär aktivitet, att många var av åsikten att det var 

någonting tråkigt, att läsning var svårt osv. Svaren som eleverna gav var inte helt lätta att dra 

klara slutsatser från men jag anser ändå att jag fick ut något av undersökningen. 

Undersökningen kommer att återges och kommenteras i slutet av den här uppsatsen. Utöver 

undersökningen ville jag även ta ett lite vidare perspektiv på det som jag sett som mitt ämne 

och som även framgår av rubriken på denna uppsats: läsning i skolan. Därför har jag velat gå 

igenom vad skolans styrdokument säger om just läsning och göra några reflektioner över vad 

som sägs och hur det sägs. Vidare har jag velat gå igenom vad andra har sagt om läsning, och 

då framförallt läsning av skönlitteratur, och göra reflektioner kring det som har sagts. Detta 

redovisas under rubriken ”Synpunkter på litteraturläsning i skolan”, en rubrik som jag har valt 

istället för den vanliga ”Tidigare forskning” eftersom jag anser att det handlar mer om just 

synpunkter än om systematisk forskning. 
 

Syfte 
Ett av syftena med denna uppsats är att undersöka högstadieelevers läsvanor. Jag vill ta reda 

på hur högstadieelevers läsvanor se ut, vilka typer av texter läser de, hur ofta läser de, varför 

läser de, vad kan deras olika läsvanor bero på? Slutligen vill jag ta reda på vilka attityder 

eleverna har till läsning och hur dessa i sin tur förhåller sig till deras läsvanor. Ett annat syfte 

är att titta på olika synpunkter på läsning, dels de som framkommer i styrdokumentens 

anvisningar, dels sådana som har uttrycks i andra dokument om läsning i skolan. Det som 

intresserar mig är om det går att utläsa några specifika drag i dessa synpunkter.    

Metod  

Denna uppsats utgår från en enkätundersökning som genomfördes på en grundskola i Örebro. 

Skolan har en verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och den ligger i ett växande område 

i närheten av city. Enkäten genomfördes i två högstadieklasser, en årskurs 7a och en årskurs 

8a. Enkäterna gjordes online via Google Formulär under höstterminen 2014. Deltagandet i 
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enkäten var frivilligt och eleverna kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Enkäten var 

anonym så eleverna fick endast ange könstillhörighet och vilken årskurs de gick i. I enkäten 

deltog 36 elever, 17 flickor och 19 pojkar. Enkätundersökningen var i stort sett kvantitativ i 

form av flervalsfrågor där eleverna fick kryssa i ett eller flera alternativ men den innehöll 

även kvalitativa inslag i form av fritextfrågor. Enkäten behandlade frågor om elevernas attityd 

till läsning, deras vänners och familjs attityder till läsning och även deras läsvanor, hur ofta de 

läser olika slag av texter, hur ofta de lånar böcker på bibliotek och den läsning de möter i 

skolan. Med hjälp av svaren från denna enkät vill jag få fram en bild av pojkars och flickors 

läsvanor samt försöka skapa mig en uppfattning om olika faktorer som skulle kunna relateras 

till deras läsvana men också läsovana. Att genomföra undersökningen med hjälp av en digital 

resurs anser jag var en effektiv metod. Enkäten kunde anpassas till den ordinarie 

undervisningen och jag behövde inte själv vara närvarande vid besvarandet.  

Dock insåg jag i efterhand att även om detta var smidigt av praktiska skäl så kunde det ändå 

ha funnits någon fördel med om jag hade varit med. Till exempel hade jag kunnat utveckla 

några av frågorna muntligt så att eleverna svarade på ”rätt saker.” Som enkäten nu 

genomfördes kom den att ge utrymme för individuella (fel)tolkningar av hur frågorna, med 

tillhörande följdfrågor, skulle besvaras. Å andra sidan bidrog min frånvaro till att den blev 

helt anonym då jag inte hade någon möjlighet att se vilken elev som svarade vad. Att jag 

kunde genomföra studien på det sätt som jag gjorde var för att eleverna som deltog i enkäten 

gick på en-till-en-skola där samtliga elever hade tillgång till varsin dator. Eftersom 

enkätundersökningen genomfördes i en så pass liten skala är jag medveten om att resultatet 

inte räcker till för några generella slutsatser om läsvanorna hos elever i en viss ålder. Men det 

gav mig en del upplysningar om de här specifika elevernas förhållande till läsning, något som 

jag kan jämföra med vad man har kommit fram till i andra undersökningar om hur svenska 

högstadieelever resonerar kring läsning och litteratur. Det för mig intressanta blir då om det 

finns någon samstämmighet mellan mitt resultat och vad många andra har kommit fram till. 

Förutom att analysera resultaten av min enkät har jag också använt mig av Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016). Ett studium av den 

aktuella läroplanen, och i synnerhet kursplanen för ämnet svenska för åk 7-9, blir självklar då 

större delen av uppsatsen ändå handlar om den läsning som sker i skolan. Skolans 

svenskundervisning blir en gemensam utgångspunkt för både läsvana och mindre läsvana 
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elever. Min metod har här varit att diskutera vissa inslag i läroplanen som har relevans för 

mitt ämne.  

Slutligen har jag med ”läsning” som främsta sökord letat efter och även funnit litteratur som 

exemplifierar hur läsning i skolan kan gå till. Men jag har också hittat undersökningar som 

presenterar svenskars, främst ungdomars men också resterande befolknings, läsvanor i 

allmänhet. Metoden har också här varit att presentera och diskutera det som sägs om läsning 

som kan vara av intresse för mitt syfte.  

Inledning 

Historiskt sett har läsningens roll i skolan handlat om en ideologisk uppfostran (se t.ex. 

Magnus Persson 2012 och Kåreland 2009). Med detta menas att man med litteraturens hjälp 

skulle fostra eleverna i samhälleliga normer och värderingar. Först skulle kyrkan se till att 

befolkningen blev läskunnig så att folket skulle ta sig igenom Luthers Katekes, därefter kom 

nationalismen som ville uppfostra befolkningen till att bli sanna svenskar. I båda dessa fall 

kan man säga att befolkningen styrdes uppifrån, detta kan kallas ett paternalistiskt system – de 

styrande tar på sitt ansvar att rätt uppfostra undersåtarna. Jag råkade få reda på att en av de 

andra uppsatsförfattarna i gruppen också behandlade en frågeställning inom ämnet läsning 

och litteratur. Från den fick jag tips om en spännande text som bland annat tar upp 1800-talets 

syn på läsning samt om läsare och problem som kan uppstå med läsning som på ett nästan 

komiskt sätt påminde mig om min egen empiriska undersökning. Denna text är den svenske 

författaren Vilhelm Mobergs stora epos om de svenska Amerikaemigranterna: Utvandrarna 

från 1949 (NE.se). Jag skulle i det följande vilja ta upp lite av handlingen som berättar om 

folket i Ljuders socken under första delen av 1800-talet, då jag tycker att det som sägs passar 

så bra för mitt ämne.  

 

Författaren slår med ironi i rösten fast följande om den tidens ”styrdokument”: 
Folket fostrades i den rena evangelisk-lutherska lära, enligt bestämmelserna i kyrkolagen 
av år 1686, och skyddades av Kungl. Maj:ts ”Placat och Förbud” av den 12 januari 1726, 
”denna hälsosamma förordning som syftade till en god ordning i församlingen och 
kristlig enhet i läran”. 
     I kyrkolagen var prästerskapet uppmanat att övervaka, att barnen fick lära sig läsa 
försvarligt innantill i bok, så att ”de med egna ögon kunde se vad Gud i sitt heliga ord 
bjöd och befallde”. Färdigheten i läsekonsten var tillrådlig enbart för vinnande av själens 
salighet och den meddelades länge av klockaren eller av barnens föräldrar. [---] År 1836 
anställde socknen en egen skolmästare, förre husaren Rinaldo [---]. Han hade åtagit sig att 
lära barnen Luthers Lilla Katekes utantill. På eget bevåg dristade han sig att undervisa 
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dem även i fåfängliga och värdsliga ämnen: räkning, skrivning, fosterlandets historia och 
geografi.  
     De flesta personer av både mankön och kvinnokön kunde hjälpligt läsa i bok (Moberg 
1949, 12-13). 

 

Det centrala i undervisningen var alltså vad vi med moderna termer skulle kalla för 

”värdegrund”. Men skolmästare Rinaldo, som jag återkommer till, hade av allt att döma en 

kärlek till kunskap i allmänhet så han undervisar också ”på eget bevåg” i det som överheten 

ser som ”fåfängliga och värdsliga ämnen”.  

 

Huvudpersonerna i Utvandrarna är, som många säker vet, paret Karl Oskar och Kristina. Men 

en viktig biperson är Karl Oskars tio år yngre bror, Robert. Om hans skolutbildning sägs 

följande: 
Sex veckor om året under tre år gick han i skolan, som husaren Rinaldo höll i roten. Han 
hade lätt för det, och redan första året lärde han sig läsa och skriva. Skolmästare Rinaldo 
var enögd, men han hade sett mer av denna världen än de flesta sockenbor, som hade två 
ögon. [---] 
     Den dagen Robert slutade skolan fick han en bok till skänks av sin skolmästare, 
Naturläran. Rinaldo sade: Efter skolgångens slut brukade barnen aldrig mera röra med 
sina händer vid en bok. Men de som aldrig mer övade sig i läskonsten skulle glömma bort 
den. För att nu Robert inte skulle sluta upp att läsa därför att han slutade skolan gav han 
honom denna bok. (Moberg 1949, 41). 

 

Rinaldos erfarenheter av ungdomars vilja till frivillig läsning utanför skolan var alltså inte 

goda – jag återkommer till den frågan i avsnittet om min egen undersökning i senare delen av 

uppsatsen. Där får jag också anledning att fråga om svaren från någon elev eventuellt kunde 

tolkas som att där fanns någon som liknade Robert, som han beskrivs här: 

När Rinaldo höll skola i gården i våras hade Robert frågat honom, om han visste någon 
sanningsenlig beskrivningsbok över Nordamerika. Skolmästaren hade nyligen sett en 
sådan bok utbjuden i Tidningen Barometern för 48 skilling med frakten. Rinaldo skrev 
efter boken åt Robert och lade ut de 48 skillingarna för honom till han skulle få ut sin 
dränglön. Skolmästaren hjälpte honom gärna: Robert var det enda av hans skolbarn, som 
läste böcker alldeles frivilligt. (Moberg 1949, 76). 

 

Styrdokument som vi har idag och den diskussion som förts kring läskonstens historia har 

kraftigt betonat den goda läskunnighetens nödvändighet och vilka fördelar den kan leda till. 

Vilhelm Moberg vet vad han talar om. Så här beskriver Erik Hjalmar Linder hans läshunger i. 

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Fem decennier av nittonhundratalet bd. 2 (1966).  
[Moberg] framställer sig som lidande under en ständig läshunger. Han läste allt han kom 
över; när hans mor en gång fått tag i en bunt tidningar, med vilka hon tapetserade 
kökskvisten, läste sonen dem uppkliven på en stol; till sist skar han loss tapeten med en 
kniv. Den klassiska episod, då han rekvirerade ett helt vandringsbibliotek – det var 1912, 
då Vilhelm Moberg var 14 år gammal – är berättad i annat sammanhang; den skildras i 
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Sänkt sedebetyg. Mycket tyder på att Vilhelm Mobergs ungdom förflöt under ett inre och 
yttre tryck, som emellanåt växte till explosionsnivå (Linder 1966, 551-552).  

 

Den Robert, som vi lär känna i Utvandrarna, har tydligen drag av författaren själv. Efter 

skolgången blir han dräng hos en bonde på gården Nybacken i den omtalade socknen. Det är 

en hård tillvaro som han delar med den äldre drängen, Arvid. ”Men under söndagarna på 

sommaren, när hästarna var släppta på betet och varken skulle fodras, ryktas eller vattnas, 

hade drängarna på Nybacken en fredad stund inne i stallkammaren. Då tog Robert fram 

Naturläran och läste högt för sin kamrat.” (s. 64) Det visar sig dock att kamraten, Arvid, inte 

hade varit samma läsbegåvade lärjunge under sin skoltid som Robert. Faktum är att han inte 

heller hade haft alls lika mycket undervisning som den yngre drängen:  

Arvid hade bara gått ett par veckor i skola och hade aldrig lärt sig läsa. Men han låtsades 
att han kunde. Det hände att han tog Naturläran och satt och stirrade ned i boken med 
tankfull, outgrundlig min, som om han läste. När en lagom tid hade förgått vände han 
bladet, sakta och eftertänksamt, som om han djupt hade begrundat den sida som han nyss 
så noggrant hade betraktat. Sedan satt han och glodde lika länge på nästa sida. [---] 
    Arvid ”läste” aldrig långa stunder. Han klagade över at han fick ont i ögonen: Det var 
så små och krokiga ord i boken, de var ansträngande för ögonen, och han hade aldrig haft 
några goda ögon. (Moberg 1949, 64) 

 

Dock visar ändå Arvids försök att framstå som läskunnig att han har insett vad god 
läskunnighet betyder; han har, som vi snart ska se, egna bittra erfarenheter inte minst från 
husförhören. Vad Robert kommer att få Arvid att inse är hur läsning kan vidga perspektivet på 
världen och det egna livet. Drängarnas utsikt från stallkammaren är begränsad. Men något kan 
hända när läsning kommer in i bilden. 

Så brukade Arvid och Robert sitta om söndagarna, spanande ut genom stallkammarens 
enda fönster. De små glasrutorna var fläckiga och otvättade, i hörnen satt det spindelväv 
och fullt av döda flugor, den vita färgen på bågarna hade flagnat av. Ett lortigt, smalt och 
fattigt fönster med svartnade bågar släppte in dagsljuset till drängarna på Nybacken. Men 
de kunde se ut i världen genom det, ut över gården och stallbacken, ända ned till byvägen 
som ledde förbi. Och när ögonen inte nådde längre, fortsatte deras tankar ensamma; 
tankarna strävade vidare över vägar, som de aldrig hade vandrat, bort till havet, som de 
aldrig hade sett, bort över Oceanens vatten.  
     Den ene av dem hade fattat sitt beslut. Han var den förste av dem. (Moberg 1949, 66) 

 
Vad som menades med att Robert var den förste av dem är att han har fått ett nytt perspektiv 

som är drömmen om Amerika som är drömmen om individens frihet från förtryckande 

överhet. Han blir den förste i socknen att förverkliga emigrationsplanerna.   

Den tidens metod för examination av vad läskunnigheten hade åstadkommit skedde 
genom husförhören. Nu skulle årets husförhör hållas just på gården Nybacken där 
drängarna Arvid och Robert fanns. Arvid har anledning att gruva sig. 

- Prosten frågte i fjor vilka som kallas våra herrar, men jag kunde int’ svara. 
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- Våra herrar kallas alla de människor som jämte våra föräldrar enligt Guds ordning hava 
faderlig makt över oss, såsom överhet, lärare, husbönder, rann det hastig ur Robert. 
- Å kors i jessu! Arvid glodde beundrande på sin yngre kamrat, som njöt av att visa vad 
han kunde. 
- Gud har givit våra föräldrar och herrar makt över oss på det de, såsom Guds tjänare, 
skola faderligen vårda sig om oss och var på sitt sätt befrämja vår sanna välfärd. (Moberg 
1949, 67). 

 
Det är alldeles tydligt att Robert exakt har lärt sig vad de klart paternalistiska styrdokumenten 

säger att lärarna ska förmedla.  

 

Jag tänker ta med mig det som sägs om den tidens ”styrdokument” och pedagogiska mål och 

om Robert och hans skolmästare Rinaldo samt om den icke läskunnige Arvid och se om de 

kan ge mig ett perspektiv på mina reflektioner kring våra egna styrdokument och deras 

redogörelser och senare på mina egna försök att få en uppfattning om läskunnighet och läslust 

hos de elever som svarade på mina intervjufrågor.  

Vad säger styrdokumenten? 
 

Jag går nu över från vad jag ovan kallade ”den tidens styrdokument och pedagogiska mål”, 

alltså från mer än 150 år sedan, till vår egen skolas styrdokument och pedagogiska mål. Man 

kan tänka sig att skillnaderna är stora, inte minst vad gäller utförlighet i anvisningar och 

mängden av vad som ska ingå i skolans undervisning. Men finns det någon punkt där man kan 

finna något slags likhet? Jag tycker mig ha funnit en likhet: båda tar upp två centrala 

uppgifter, värdegrund och undervisningens innehåll. Och på något sätt, starkare betonat i de 

gamla dokumenten än i de senare men närvarande också där, är att undervisningens innehåll, 

alltså förmedlingen av kunskaper och färdigheter, ska hjälpa till att förmedla värdegrunden 

och förstärka den. I det som beskrivs i den historiska återblicken är det tydligen en färdighet 

som ses som den klart viktigaste, konsten att läsa. Och som det beskrivs ska den läskonst man 

skaffat sig användas för att man bättre ska förstå de dokument som förmedlar värdegrunden, 

alltså Luthers Katekes och andra skrifter som tydliggör den protestantiska versionen av 

kristen tro. De moderna styrdokumenten startar med momentet Värdegrund som säger: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

och kommer sedan till Mål och riktlinjer, där det heter: 

I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha 
utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans arbete. 

Under rubriken Normer och värden sägs att 
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Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Under Mål kan man läsa att Skolans mål är att varje elev 
 
kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.  
 

Det finns alltså ingen anledning att tro skolan enbart ges uppgiften att förmedla kunskap inom 

olika ämnen, den vill också ”uppfostra” i en riktning som ska gynna samhällslivet. Här går det 

nog att se en likhet igen mellan de gamla och de nya målen. Man får tänka sig att ett samhälle 

mer eller mindre oavbrutet utsätts för utmaningar av olika slag, även sådana som rör vad man 

inom retoriken kallar ”doxa”. Det är vad ett av citaten ovan uttrycker: ”påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar”. Det är gemensamma 

värderingar och livsstilar som tänks hålla samman ett samhälle. Som det framgår i Mobergs 

roman utmanas den doxa som kopplas till den Svenska kyrkan av olika sekter och rörelser 

som kritiserar och vill göra sig fri från denna. Men eftersom religion spelade en så stor roll 

före den sekulära livsstilens intåg, kan man mycket väl tänka sig att man ser det som ett 

politiskt samhällsproblem: hur ska nationen kunna vara enad om folk tänker så olika som man 

tydligen gör inom de olika sekterna? I så fall skulle betoningen av den gemensamma tron gå 

utöver det rent religiösa: här gäller inte minst att hålla nationen samman. Skolan och dess 

styrdokument ska verka i den riktningen.  

Det finns väl ingenting som säger att inte också den moderna tidens samhälle möts av 

utmaningar mot det som har uppfattats som doxa, i det här fallet accepterandet av den 

värdegrund som kallas demokrati. Varför skulle då inte skolan hjälpa till att ge instrument för 

liv under den värdegrunden? Och liksom i den äldre situationen måste väl ett viktigt 

instrument vara kunskap om språket och färdighet i läskonsten.  

 

Jag går nu över till några funderingar kring vad som sägs i styrdokumenten om mitt valda 

ämne, läsning. Vad jag tar upp är något som jag har velat se som genomgående instrumentell 

inriktning i det som sägs. Så här inleds anvisningarna för ämnet svenska i Lgr11:  
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 
känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå 
och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

 
Det kan förstås låta lite självklart att säga att språket är vårt främsta redskap för att tänka och 

kommunicera, vem skulle tvivla på det? Men tittar man på formuleringen om att ”kunna förstå 
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och verka i ett samhälle, där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” låter det 

mera som att just det moderna, mångkulturella och demokratiska samhälle som ses som vårt 

behöver just detta instrument mer än något annat.  

 

Eftersom min undersökning av elevers läsvanor och läslust mest kommer att handla om vad 

som kallas ”bokläsning”, tolkat som läsning av litteratur, vill jag se vad som sägs om detta 

och om man kan urskilja några särskilda betoningar vad gäller sådan läsning.  

 
5.18.Svenska 
 
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.  

Eleverna ska utveckla kunskaper om olika former av sakprosa. Jag tolkar det som att de ska 

utveckla sina färdigheter i att läsa olika genrer, alltså texter med olika funktioner. De ska få 

kunskaper om skönlitteratur, och här betonas både det historiska och det globala. Här är det 

väl närmast en fråga om att bilda sig genom att vidga sina perspektiv. När det talas om mötet 

med ”scenkonst och annat estetiskt berättande” sägs inte något om att eleverna ska utveckla 

sin färdighet att, som läsare eller publik ta till sig sådan litteratur som är ”konst” och ”estetiskt 

berättande”. I stället kommer en formulering som låter väldigt instrumentell: de ska ”ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” 

(det sista låter kanske lite märkligt om det är fiktion man läser). Ser man inte litteraturläsning 

som en specifik sorts läskonst, frågar jag mig. Eller är det så att uttrycket ”i mötet med” 

förutsätter att eleverna redan har den specifika färdighet som gör att man kan ”möta” litteratur 

med estetiskt syfte med behållning och att en nyttig bieffekt av den läsningen skulle kunna 

vara utvecklingen av det egna språket, identiteten och förståelsen för omvärlden? Jag skulle 

tro att många svensklärare har erfarenheten att det inte är självklart att eleverna är så hemma i 

konsten att möta böcker som just konst. Eller det kan vara så, som jag tar upp nedan, att de 
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kan läsa och förstå åtminstone enklare litteratur som något annat än t.ex. faktaskildringar men 

saknar ett språk för skillnaderna?   

Vad sägs om kunskapskraven när det gäller läsning av litteratur? För alla nivåer krävs i stort 

sett samma kriterier men graderat från enkla till mycket god visad kompetens. Nedan följer 

kunskapskraven för betyget A, som är högsta betyget, i slutet av årskurs 9. Eleven ska visa 

följande:  

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters 
särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med 
god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god 
läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 
budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna 
eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade 
resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl 
underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella 
sammanhang som det har tillkommit i.  

 

Även om det talas om ”olika texters särdrag” får man ändå intrycket att det mesta är tänkt att 

gälla läsning av skönlitteratur. Man skulle då på ett kompetent sätt välja lässtrategin 

”skönlitterär läsning”, även om läroplanen inte nämner någon sådan. Men vad skulle det 

annars vara? För att erhålla högsta betyg ska alltså eleven visa mycket god kompetens inom 

den strategin. Den som har gått lärarutbildning med svenska som ämne har läst ämnet 

litteraturvetenskap och undervisats av litteraturvetare. Dessa lärare har lagt mycket av sin 

betoning på ”lässtrategier utifrån olika texters särdrag” och särskilt pekat på vilka särdrag som 

uppfattas som utmärkande skönlitterär läsning till skillnad från läsningen av t.ex. faktatexter. 

Det antas vara strategier som läsare har med sig och som de gradvis byggt upp allt eftersom 

de kommit i kontakt med nya typer av texter. De behärskar alltså funktionella strategier utan 

att behöva ha ett språk för vad de instinktivt behärskar, precis som de flesta människor som 

behärskar ett språk inte behöver ha kunskaper som uttrycks i grammatiska termer. 

Undervisningen har därför kunnat erbjuda språkliga uttryck för lässtrategier som 

litteraturläsare kan känna igen som vad de faktiskt intuitivt använder sig av. Men bland den 

mängd av synpunkter som enligt läroplanen ska komma in vid bedömningen av elevens 

läskompetens kan jag inte finna någon hänvisning till vad som speciellt skulle känneteckna 

skönlitteratur som skönlitteratur. Ska man som lärare förstå att den aspekten inte är lika viktig 

som de andra? Det finns dock anledning att tro att många litteraturvetare inte delar den synen. 

Den traditionella uppfattningen så långt tillbaka i tiden man kan se har tydligen varit att räkna 
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skönlitteraturen till konstarterna, alltså till det estetiska området. Man har då självklart sett 

strategierna för att uppleva konst som något annat än att informera sig om faktiska 

omständigheter (se t.ex. Wikipedia, uppslagsordet ”Estetik”). Men om den traditionella synen 

också kan svara mot vad litteraturläsare intuitivt upplever, tycker man kanske att det borde ha 

framgått som en viktig sak att ta med i läsundervisningen.  

Synpunkter på litteraturläsning i skolan 

Den övergripande frågan som tas upp i de flesta av de texter jag har studerat står i samklang 

med skolans styrdokument på så vis att frågan är: Varför ska man läsa, och i de här fallen, 

läsa skönlitteratur? Jag tar, som jag lovat, med mig vad min läsning av Mobergs Utvandrarna 

och läsningen om Moberg själv har gett för intryck rörande själva frågan, läsning.  

I artikeln ”Möten med texter: Om elevers lässtrategier” som finns med i Perspektiv på 

läsning: Liv, lust och lärande, Svensklärarföreningens årsskrift 2009 skriver Helena Schmidl 

att läsningen av skönlitterära texter i skolan är speciell eftersom läraren har gett eleverna ett 

gemensamt syfte och mål med läsningen. Vidare är de böcker som läses ofta valda efter vissa 

kriterier. Jämför man läsandet i skolan med det som sker på fritiden så är läsandet i skolan 

styrt vilket påverkar de lässtrategier som eleverna använder sig av. När eleverna läser i skolan 

blir det uppenbart att eleverna har väldigt olika förutsättningar att tillgodogöra sig texter. 

Detta kan bero på att samtliga läsare har olika kunskaper och varierande bakgrund i bagaget 

när de möter en ny text. Det kan både handla om mognad och litterära kunskaper. Vidare har 

varje läsare olika syften med sin läsning. Sammantaget menar Schmidl att dessa aspekter 

påverkar de tolkningar och lässtrategier som vi använder i mötet med en ny text (2009:55). 

I sin artikel analyserar Schmidl en grupp elevers läsning av ungdomsboken Hjärtans fröjd. 

Berättelsen ges ur en pojkes perspektiv vilket brukar vara tilltalande för de manliga läsarna i 

klassen (s.58). Läsarna är elever i klass 8 och de har en lärare som anser att 

litteraturundervisningen är en mycket betydelsefull del av svenskämnet (s.55). Tack vare 

lärarens inställning är eleverna relativt vana vid att diskutera och analysera skönlitteratur 

(s.56). Läraren ville få eleverna intresserade av litteratur och göra dem till läsare. Utöver 

lärarens engagemang så fanns det även ett stort läsintresse hos eleverna själva och många av 

dem, mestadels flickor men också några pojkar, läste flera gånger i veckan (s.58) (jag ska 

senare jämföra detta med vad min egen undersökning gav för resultat).  
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Pojkarna och flickorna skilde sig åt i vad de föredrog att läsa. Merparten av pojkarna tyckte 

om att läsa fantasy och många tyckte även om att läsa deckare. Om man jämför pojkarna med 

flickorna så föredrog de senare ett mycket bredare genrespektrum än pojkarna (2009:59). 

Schmidl konstaterar att eftersom att flickorna var mer vana än pojkarna vid att möta 

kärleksskildringar så hade de lättare än pojkarna och ta till sig och komma in i boken (s.60). 

Vidare skriver hon att elever som till en början hade svårt att ta till sig boken och förstå den 

till slut ändrade sin ståndpunkt då de efterhand hade fått mer grepp om bokens upplägg och 

handling för att slutligen kunna uppskatta själva berättelsen. Detta menar Schmidl visar på 

vikten av att man som lärare ser till att eleverna, i synnerhet pojkar, inte ger upp läsning om 

de till en början upplever boken som tråkig. Schmidl skriver att läsning kan börja redan innan 

man har öppnat boken med en presentation av författaren, dennes skrivsätt eller en diskussion 

kring bokens tema. Genom att introducera boken kan man skapa en större förståelse för boken 

(s.61).   

Arbetssättet som användes under bokläsningen när eleverna skulle diskutera och reflektera 

över boken passade både pojkar och flickor då de dels skrev en läslogg, där flickor ofta är 

starkare, och sedan hade diskussioner om läsloggen där pojkarna fick chansen att visa sin 

verbala styrka. (Schmidl 2009:59). De läsvana eleverna hade i detta arbete lättare att fokusera 

på och diskutera bokens tematik då det inte behövde lägga lika mycket tid som de mindre 

läsvana eleverna bara på att förstå textens uppbyggnad (s.64). Ett problem som uppstod vi 

läsningen av Hjärtans fröjd var att läraren hade svårt att få eleverna att utveckla sina åsikter 

om texten. Att kunna reflektera över den lästa texten sågs ändå som en viktig del av läsandet 

då det hörde ihop med ett målen i den aktuella kursplanen (Grundskolan. Kursplaner och 

betygskriterier 2000) (Schmidl 2009:66). 

Enligt Schmidl är det betydelsefullt att eleverna har ett intresse för boken som ska läsas. 

Texten måste alltså passa elevernas intressen och läspreferenser. De elever som inte 

uppskattade boken Hjärtans fröjd var överens om att den inte var tillräckligt spännande, de 

drogs inte med i berättelsen (Schmidl 2009:65) Om boken handlar om ett ämne som läsaren 

redan är intresserad av kan man uppskatta den redan från början. Skulle intresse inte finnas 

där, kan boken uppfattas som tråkig och leda till att läsaren aldrig kommer in i handlingen och 

därför kanske väljer att sluta att läsa helt (s 66). De som saknar det initiala intresset kan, som 

jag nämnde innan, behöva lite vägledning för att lättare komma igång. Om läsaren å andra 

sidan har ett allt för starkt intresse för bokens själva ämne (t.ex. kärlek) redan från början så 

kan det vara svårt att lämna de egna erfarenheterna åt sidan när man ska diskutera texten på 
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ett objektivt plan (s 65). Schmidl skriver att svårigheter att ställa sig utanför texten även kan 

bero på läsarens mognad och tidigare läserfarenheter. Mognad och erfarenhet, både av livet 

och läsning, krävs även för att kunna förstå en text på djupet (s64-65).  

Det hela avslutas med konstaterandet att de flesta eleverna fick en positiv läsupplevelse av 

arbetet med boken Hjärtans fröjd. Schmidl påpekar dock att om eleverna hade varit mer vana 

läsare så hade fler av dem kunnat vara mer självständiga i sin läsning och mer allsidiga 

tolkningar av texten hade kunnat framföras. Efter att klassen hade läst Hjärtans fröjd fortsatte 

man arbeta med att utveckla elevernas lässtrategier. Detta gjordes främst genom att man 

fortsatte att läsa böcker tillsammans vilket gav eleverna en gemensam utgångspunkt att föra 

en diskussion utifrån och kunna hjälpa varandra utveckla sina tolkningar av litteraturen (s.66). 

 

"Att övertyga läsovilliga elever om att läsning faktiskt är ett nöje är egentligen inte så svårt” 

skriver Sara Gagge i sitt kapitel ”Skolbiblioteket är hjärtat” i boken Läslust och läslist: idéer 

för högstadiet och gymnasiet. Hennes perspektiv är alltså den entusiastiska bibliotekariens. 

För att en bibliotekarie eller en lärare ska kunna övertyga elever om att det faktiskt är ett nöje 

krävs några viktiga förberedelser. Det är t ex bra att känna till elevens tidigare läsvanor och att 

kunna hitta rätt bok. När en elev väl har hittat en bok som den gillar, kan ett nytt problem 

uppstå, nämligen att eleven vill ha en ny lika bra och spännande bok. Bibliotekarien eller 

läraren som föreslagit den första boken hade kanske bara gjort en gissning som visat sig vara 

lyckad medan valet av den andra ska övertyga eleven om att det finns fler bra böcker. Om 

även den andra boken är en positiv upplevelse har man lagt grunden till en fortsatt bra relation 

mellan elev och lärare och framförallt en bra relation mellan eleven och litteraturen. Man 

måste få läsovilliga elever att tycka att det är roligt att läsa. För det man tycker är svårt, tråkigt 

eller enformigt väljer man helst bort konstaterar Gagge (2005:7). 

  

Skolbiblioteksmiljön är enormt viktig för att locka till sig läsare och sprida läsglädje. 

Biblioteket ska vara en trevlig lokal att vistas i och vara anpassad till biblioteksverksamhet 

(2005:7). Ett bibliotek med sina fullmatade hyllor av böcker kan också upplevas avskräckande 

för en läsovan elev. Miljön kan kännas så avskräckande att eleverna inte ens vill gå in utan 

vänder i dörren och går tillbaka till klassrummet och förklarar för alla att det inte fanns några 

böcker i biblioteket. Andra går in i biblioteket, tar första bästa bok som ser bra ut, gärna tunn 

och färgglad och lånar den. Då är det stor risk att eleven har fått med sig en bok som den inte 
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alls tilltalas av vilket återigen bekräftar för eleven att läsning är både tråkigt och meningslöst 

(s.8).  

 

Gagge skriver att för att förmedla det roliga med läsning så måste man göra det utifrån 

elevens perspektiv. För att en elev ska hitta en bok som den uppskattar kan det vara bra med 

lite vägledning. Detta kan till exempel ske genom att en skolbibliotekarie har ett så kallat 

bokprat med eleverna om ett fåtal böcker som passar det tema som läraren har tänkt sig. I ett 

bokprat får eleverna lite mer information om några utvalda böcker, som de även får möjlighet 

att ställa frågor om, så att de därefter kan välja en bok som passar just dem (s.19-20).  

 

Vad gäller vilken bok läraren väljer att läsa med eleverna, eller för den delen att 

rekommendera, anser Gagge att det är viktigt att man själv har läst boken. Hon påpekar även 

att det är viktigt att man själv gillar boken som man rekommenderar. Har man inte läst boken 

som man vill att eleverna ska läsa visar man indirekt att läsning inte är något viktigt, tror 

Gagge (2005:23). Det ligger säkert något i detta. Det är väl rimligt att tro eleverna skulle 

tappa förtroendet för en lärare som föreslår eleverna att läsa en bok som de har fattat att 

läraren själv inte uppskattar eller inte har läst alls. 

 

Att kunna ge eleverna den vägledning som beskrivs ställer inte bara krav på lärarens 

kompetens utan även på dennes intresse. Läraren måste vilja sätta sig in i den litterära värld 

som är aktuell för eleverna även om det skulle innebära att läsa utanför arbetstid. Man 

behöver även, framhåller Gagge, veta något om eleven som ska läsa boken. Det är alltså 

viktigt att ha en föreställning om vad eleven är intresserad av. 

 

Gagge tar slutligen upp den alltid så aktuella frågan ekonomi i sitt inlägg Även om hon 

skriver ur ett "skolbibliotekets perspektiv" anser jag ändå att det hon tar upp drabbar skolan 

som helhet. Vad blir konsekvenserna när skolbiblioteken inte har tillräckligt med pengar att 

köpa in litteratur för? I sin artikel skriver Gagge att biblioteket som hon var verksam i till en 

början inte hade en sådan stor budget. Detta innebar att bokbeståndet var ganska ålderstiget 

samt att man inte har så många exemplar av "säkra kort" som bland annat skulle kunna 

användas som gruppläsningsböcker (2005:22). Jag anser att för att kan ska kunna inspirera 

elever att läsa så måste man kunna erbjuda nya och aktuella böcker som de kan skapa sig 

någon form av relation till antingen genom innehållet eller någon eventuell film som boken 

hör samman med. Vidare skriver Gagge att det underlättar för både läraren och eleverna att ha 
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böcker som finns i klassuppsättning, eller som gruppläsningsbok, eftersom man då har en 

gemensam utgångspunkt utifrån vilken alla skulle kunna delta i en diskussion (s.23). Böcker 

som finns i gruppuppsättning kan användas för att ha bokcirklar i klassen där man läser 4-5 

böcker och varje grupp arbetar med en av böckerna lite mer ingående samtidigt som läraren 

läser alla böcker för att kunna delta i samtliga diskussioner (s.21-22). 

 

Både Gagges beskrivning om hur läsning i skolan kan läggas upp samt den vägledning som 

hon framhåller att eleverna ska kunna få är förkovring och stimulering eleverna i de normala 

fallen inte har tillgång till utanför skolan. Visst kanske det finns några få elever som brukar gå 

till biblioteket och får vägledning av bibliotekarierna angående vilka böcker som passar dem 

och deras intressen. Eller så kan någon ha föräldrar som är litteraturintresserade och delar med 

sig av sin kunskap. Gruppläsning eller gemensam läsning i helklass är något som ligger ännu 

längre ifrån vad eleverna kan få tillgång till på sin fritid. Om denna beskrivning stämmer visar 

det hur annorlunda den läsning som skolan är tänkt att erbjuda kan vara mot vad de flesta 

elever kan få med sig hemifrån. De elever som inte har någon egentlig erfarenhet av läsning 

bör ändå i skolan, beroende på lärarens kunskap och tillgången till ett skolbibliotek, få 

tillgång till läsning som leder till utveckling av läsförmågan.  

 

Å andra sidan finns det en aspekt av litteraturläsning som inte bara fokuserar på läsförmågan i 

sig. När eleverna väl har fått en bok som de uppskattar och kan tänka sig att ta sig igenom 

bara för nöjes skull och inte för att svara mot vissa kunskapskrav, kommer en annan sida in 

som berör frågan om läsning och läskunnighet. Som framkommit ovan inledde Schmidl sin 

artikel med att säga att litteraturläsningen i skolan var speciell eftersom eleverna förelades att 

läsa med ett ”gemensamt syfte och mål”. För kanske kan det där med ”särskilt syfte och mål” 

tolkas på ett negativt sätt av eleverna. De kanske har känslan att läsa litteratur (om det är den 

sorts litteratur de gillar) är ett nöje bara och att arbeta med andra syften än nöjet kanske inte 

känns inspirerande. Kanske tänker de att det ska bli att analysera detaljer eller reflektera över 

bokens ursprung eller något liknande. Men om ”syfte och mål” i stället är att locka eleverna 

till att fundera över och diskutera vad det är författaren har gjort för att framkalla hos dem 

känslan av spänning och förväntan som de faktiskt har haft, skulle det kanske vara en annan 

sak.  

 

För egentligen läser väl folk inte i första hand litteratur med ett annat syfte än att få den 

direkta upplevelse som just den här romanen eller novellen åstadkommer. Det som efter 
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upplevelsen kan bli föremål för samtal om litteratur som ska fördjupa kunskapen om hur 

litteratur fungerar blir då försök att finna ord för den upplevelse som bokens text har triggat 

fram. Det i sin tur är något annat än att gå utanför texten och till sina egna privata och 

subjektiva upplevelser och tala om att berättelsen ”fick mig att minnas det och det och tänka 

på det och det”. Sådant kan säkert bli övningar i muntlig eller skriftlig framställning, men det 

är knappast att öka elevers förståelse för hur litteratur fungerar. 

 

Båda av dessa refererade artiklar, Schmidls och Gagges, tar för givet att man ska läsa 

skönlitteratur i skolan. Startar man med den varför-fråga som väl finns i båda artiklarna kan 

man få intrycket att båda vill se litteraturläsningen som ett instrument för något nyttigt som 

inte är litteraturläsningen i sig själv. Men det är inte klart att det är så. 

Bibliotekarieperspektivet verkar i alla fall inte förutsätta att litteraturläsning måste motiveras. 

Folk har kommit till biblioteken och lånat skönlitteratur och man har tagit för givet att man 

har gjort så därför att man har funnit ett nöje i det, liksom läskunniga tycks ha gjort i alla 

tider. Bibliotekariemotiveringen verkar mera vara att det vore synd om unga människor skulle 

stänga sig själva ute från ett nöje bara av anledningen att de inte trott att läsningen kunde vara 

nöjsam. På så vis förefaller Gagges artikel skilja sig från styrdokumentens tal om 

litteraturläsning. 

 

Liknar attityden den man kan finna hos och genom Vilhelm Moberg? I de avsnitt i romanen 

jag har tagit upp verkar det handla om vad man kan lära om man kan läsa. Om Gagges artikel 

handlar om att öppna ett nöje för den som prövar på att läsa litteratur, så får man intrycket att 

vad Moberg tycks framhålla är hur kunskapen öppnar sig för den läskunnige. Då är det inte 

den specifika kunskap om det eller det som instrumenten man behöver för att kunna göra det 

eller det, utan kunskapen som sådan. Man kan tänka sig en matematiker som förklarar vilket 

fantastiskt instrument matematiken är men ända vill påstå att den ”äkta matematikern” älskar 

matematiken som sådan utan att tänka på dess praktiska sida. Om styrdokumenten inte har 

varit angelägna att framhålla den synpunkten på t.ex. matematik kan väl ha andra förklaringar 

än att man har förnekat att det förekommer en sådan syn på kunskap bredvid den praktiska. 

Det säkraste är nog att förutsätta att folk vill ha den praktiska sidan som den centrala i 

skolundervisningen. Men behöver man anta att folk skulle ha samma praktiska syn på 

litteraturläsning? Jag kan nog tänka mig att man kan vara mera öppen för att se den sortens 

läsning som något som har sitt eget värde; det är alltså inte läsning ”för att…”  
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Bilden av den unge Moberg, som beställer ett helt vandringsbibliotek för egen räkning för att 

få tillgång till skönlitteratur och inte bara till sådant som ger kunskap om naturen och landet 

Amerika, tycks säga något om att värdera något för sin egen skull. Det kan betyda att han 

skulle kunna finna en fråga som denna besynnerlig: ”Varför ska man läsa skönlitteratur om 

det bara är ett nöje som inte kan användas till något speciellt? Kanske det enda svaret skulle 

vara: ”Jag är bara en sådan, jag är en litteraturläsare – det finns faktiskt sådana.” Som lärare 

kan man kanske tänka i liknande banor när man finner elever som inte har några svårigheter 

att avnjuta litteratur och andra som finner sådan läsning det tråkigaste de råkat ut för.  

 

Läsarnas marknad, marknadens läsare är en bok som ursprungligen är en offentlig utredning 

beställd av staten (SOU 2012) om bokläsningens villkor. I ett av bokens kapitel ”Bokläsning i 

skiftet mellan traditionella och digitala medier” i antologin skriver t.ex. Lars Höglund 

följande: 

Läsning ses ofta som en grundläggande färdighet och ett etablerat sätt att förmedla kultur, 
information, fakta och underhållning. Förmågan att läsa olika sorters texter är i dagens 
värld fundamental, inte bara för möjligheterna till personlig utveckling och utbildning 
utan också för de flesta verksamheter med anknytning till arbete och fritidsaktiviteter av 
olika slag. Det är också en förutsättning för demokratin och för det ekonomiska systemets 
funktion att man kan tillägna sig information (Höglund 2009, 39).  

 
Höglund betonar den instrumentella nyttan av läskunnighet. Vi ser också att han gör en 

koppling till läsfärdighetens nödvändighet i det moderna demokratiska samhället, liknande 

den tolkning jag gjorde ovan (s. 8) av vissa formuleringar i läroplanen. Höglund verkar också 

rätt optimistisk när det gäller vår förmåga att läsa. Han skriver att läskunnigheten i Sverige 

länge har varit hög och att gruppen som läser både böcker och dagstidningar är internationellt 

sett stor. 

 

Andra har betonat hur viktigt det är att läsning och lästräning kommer in tidigt i en individs 

liv. Det framhålls att detta att stimulera barns läslust är en självklart viktig uppgift för 

bibliotek, skola och föräldrar men också en samhällsinvestering med stora ekonomiska vinster 

i potten. En god läsförmåga är också viktig för integration i samhället. Har man inte det 

riskerar man utanförskap och får försämrade chanser till utbildning och arbete. En brittisk 

rapport visar att läslust är viktig för studieframgång och tycker sig också komma fram till att 

brister i läskunnighet skulle kunna kosta samhället mångmiljardbelopp. Martin Ingvar, som 

har studerat hur hjärnan påverkas av läsning, har bland annat kommit fram till att bristande 

läskunnighet påverkar utvecklingen av det abstrakta tänkandet negativt och därmed förmågan 
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att verkligen förstå information. Mats Myrberg och de flesta forskare är överens om att för att 

läs- och skrivförmågan ska förbättras krävs långsiktiga pedagogiska insatser. Med tidiga 

stödinsatser kan man väsentligt minska andelen unga med mycket dålig läs- och skrivförmåga 

(2012:39).  

 

Många av kapitlen i Läsarnas marknad, marknadens läsare handlar om bokläsning över 

huvud taget och vinsterna som kan göras med detta instrument, men inte specifikt om 

litteraturläsning och vad den skulle kunna vara bra till. Vare sig min gissning ovan om 

Vilhelm Mobergs inställning, att det inte behövs någon motivering för vare sig läsning i 

allmänhet eller litteraturläsning, är riktig eller inte, finns det dock sådana som anser att det är 

märkligt att man inte kräver en klar motivering till varför man ska läsa litteratur. En sådan är 

Magnus Person, professor i litteraturpedagogik vid Malmö högskola.  

 

I Läsarens marknad, marknadens läsare skriver Magnus Persson: "Att många elever i skolan 

har svårt att förstå värdet av litteraturläsning är inte någon nyhet” (Persson, 2012:148; kapitlet 

bygger på hans bok Den goda boken; Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: 

Studentlitteratur, 2012. För att skilja de båda texterna åt hänvisar jag till Läsarens marknad 

som Person 2012 Lm och Den goda boken som Person 2012 Dgb). I sitt kapitel ”Läsning i 

skolan – och läsning i den högre skolan” skriver Persson att flera studier visar att det inte ens 

hos blivande svensklärare är helt enkelt att finna en bestämd övertygelse om läsningens 

värden. Om man vill stärka litteraturens ställning måste man först och främst formulera 

kraftfulla och tydliga svar på frågan varför man ska läsa litteratur. Enligt Persson blir det extra 

viktigt att våga se på litteraturens förhållande till andra medier och uttrycksformer med nya 

ögon och gå ifrån den gamla tanken om att litteraturen är god och medierna är onda (2012: 

148-149). 

 

I inledningen till (Persson 2012 Dgb) tar författaren direkt upp frågan om varför 

litteraturläsning i skolan måste motiveras och förklaras, alltså det som jag fann 

kännetecknande för styrdokumentens inställning. Persson skriver: 
Litteraturläsningen i skolan har drabbats av en legitimitetskris. Dess roll som privilegierat 
bildningsmedel ifrågasätts inte bara av elever utan också av lärare. På ett annat sätt än 
tidigare måste litteraturen just legitimeras, och dess ”nyttovärde” (Skaftun 2009) explicit 
förklaras. Den här boken handlar om vilka föreställningar som förknippas med – och 
vilka värden som tillskrivs – litteratur och läsning i vår tid. Exemplen är brokiga och 
hämtade både från utbildningssystemet och från andra delar av samhället och kulturen. 
Fördelen med denna bredd är att man kan göra jämförelser mellan helt olika arenor för 
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litteraturförmedling – något som forskningen alltför sällan ägnat sig åt. Till exempel finns 
det en stor klyfta mellan skolans och konstinstitutionens litteratursyner. Denna klyfta 
behöver både synliggöras och problematiseras, för att vi i bästa fall skall kunna hitta nya, 
mera produktiva sätt att tänka kring och praktisera läsning. (Person 2012 Dgb, 7).  

 

Perssons utgångspunkt är alltså inte frågan om litteraturläsning behöver motiveras 

instrumentellt utifrån dess ”nyttovärde”. Han tar för givet att all diskussion kring frågan har 

utgått från ett ”varför läsa?” och att svaren blir varianter av ”därför att…” som följs av något 

som läsningen bara är ett medel till. Intressant är att Persson slår fast att det finns ”en stor 

klyfta mellan skolans och konstinstitutionens litteratursyner”. Hur ska vi förstå det han säger 

här? En bit av svaret kanske kan hittas i hur han fortsätter sitt resonemang: 
I ljuset av den ovan beskrivna osäkerheten kring mening med litteraturläsning är det 
också slående hur en mängd oväntade aktörer nu gör sig till talesmän för och uttolkare av 
läsningens värden. Det kan handla om allt ifrån politiker och hälsoforskare till terapeuter 
och snabbmatsföretag (!). När den litterära institutionens egna aktörer (författare, kritiker, 
svensklärare, litteraturvetare, bibliotekarier m.fl.) får svårare att leverera de tunga 
argumenten för litteraturen, så finns det andra som står beredda att fylla läsningen med 
mening och värden. Dessa värden är alltid positiva och ingår oftast i en eller annan form 
av det jag i denna bok kallar för myten om den goda litteraturen. (Persson 2012 Dgb, 8)  

  
Till den litterära institutionens aktörer räknas alltså författare, kritiker, svensklärare, 

litteraturvetare och bibliotekarier. Skulle det finnas en klyfta mellan deras ”litteratursyn” och 

den som företräds av skolan? Jag antydde lite i mitt resonemang ovan om hur jag tolkade 

bibliotekariens syn på läsning som ett ”nöje” som kunde ”öppna” sig för den som var villig att 

pröva på det och inte som ett medel till något annat. Jag antydde också något om hur jag 

uppfattat våra litteraturvetares försök att förmedla ett språk som skulle kunna fånga något av 

hur litteratur som konst åstadkommer det vi spontant upplever som konstnärliga effekter (s. 

12). Det var inte fråga om att argumentera för nyttan av att läsa litteratur utan om litteraturens 

speciella egenskaper. Skulle författare motivera sin verksamhet genom att peka på vilka icke-

litterära effekter de har varit ute för att åstadkomma med sina litterära verk och skulle 

kritikerna bedöma kvaliteten av dessa verk utifrån vilken ”nytta” de kan tänkas göra utanför 

konsten själv? Det känns inte som om detta skulle vara kärnan i det de åstadkommer.  

 

Bekräftas vad jag säger ovan om mina intryck från litteraturvetarnas inställning till frågan om 

nyttan av att läsa? Ja, uppenbarligen. Persson hänvisar till en undersökning av litteraturstudiet 

och kursplanerna från nitton lärosäten, och så här skriver han: 

Men vilka svar gavs då från de litteraturvetenskapliga institutionerna på frågan varför 
man skall läsa litteratur när jag gjorde min undersökning? Förbluffande nog inga alls. 
Man diskuterar hur man skall läsa, och möjligen också vad, men sällan eller aldrig varför. 
Varför denna tystnad? Ett svar skulle kunna vara att de studenter som söker sig till ämnet 
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redan har ett genuint och brinnande litteraturintresse och därför inte behöver några 
motiveringar. Ett helt annat svar skulle kunna vara att lärare och forskare i ämnet är 
överens om att skönlitteraturen – och studiet av den – representerar ett oomtvistligt gott 
som man helt enkelt inte behöver argumentera för. En annan hypotes är att ett explicit 
tacklande av frågan varför man skall läsa litteratur med stor sannolikhet skulle synliggöra 
eller ge upphov till konflikter. Litterära och kulturella värderingar skulle tvingas upp till 
ytan och bli föremål för granskning och diskussion […]. (Persson 2012 Dgb, 24-25) 

 

Det jag beskrev som lärarnas försök att förmedla ett språk som ska fånga hur litterära effekter 

skapas kan väl sägas motsvara Perssons beskrivning att man ”diskuterar hur man skall läsa”. 

Hans första hypotes till vad han anser vara en ”förbluffande” ovilja att ställa varför-frågan är 

elevernas ”brinnande litteraturintresse”. Jag vet inte hur Persson tänker att vi ska ta emot den 

hypotesen. Men i mina resonemang om Vilhelm Moberg och hans karaktärer i Utvandrarna 

tyckte jag ju mig kunna förstå att det ”brinnande läsintresse” som kommer fram är för 

kunskapen och för skönlitteraturen i sig själva, inte som medel för att uppnå något annat. Den 

andra hypotesen är att litteraturvetarna skulle ta det som odiskutabelt att litteratur är något 

gott, och då i betydelsen ”ge goda effekter”. Det är knappas detsamma som när 

litteraturkritiker värderar konsten i ett verk genom att säga att det är ”god litteratur”. Den 

tredje hypotesen är konflikträdsla. Litteraturvetarna skulle vara medvetna om att det de har ett 

”brinnande intresse” för, skulle kunna granskas kritiskt så effektivt att deras konst bara sjönk 

ihop inför deras ögon.  

 

Enligt Persson borde dock litteraturvetarna acceptera vikten av varför-frågan: ”Varför är det 

då så viktigt att försöka formulera några svar på frågan varför man skall läsa litteratur? Jag 

menar att det är det, och särskilt om vi talar om litteraturläsning i ett utbildningssammanhang” 

(Persson 2012 Dgb, s. 25). Ska detta ”utbildningssammanhang” förstås på ett annat sätt än att 

man bara fördjupar sig i hur litteratur fungerar som litteratur? Persson skulle väl knappast ha 

uttryckt åsikten om vikten att svara på varför-frågan, om den inte avsåg att knyta an till vad 

han sagt om ”en stor klyfta mellan skolans och konstinstitutionens litteratursyner” där den 

senares syn är vad han kritiserar.  

 

En tyngdpunkt i (Persson 2012 Dgb liksom kapitlet i (Persson 2012 Lm) är vad han kallar 

”myten om den goda litteraturen”. Det är fortfarande litteratur som ett gott instrument till att 

åstadkomma något annat syfte än bara litteraturupplevelse som gäller. Enligt Persson har man 

i skolan länge sett läsning som något gott och genom att läsa blir man en god människa. 

Denna syn gör att man kan göra en koppling mellan läsning och moral. På 1800-talet skulle 
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läsning göra eleverna till fosterländskt sinnade medborgare och idag ska läsningen göra 

eleverna empatiska, toleranta och demokratiska. Att man ska läsa inom svenskämnet kan även 

kopplas till idéer om det svenska kulturarvet och den svenska nationella identiteten 

(2012:141).  

  

Läsning i skolan av litteratur på modersmålet sägs ha en rätt kort historia. Det är i slutet av 

1800-talet som den började ta över från latinet och ses som viktig i undervisningen.  Då 

motiverade man, som jag tidigare skrev, läsningen med att man skulle lära sig mer om 

fosterlandet. Både på 1800-talet och i den tidigare kursplanen för svenska i grundskolan 

motiveras litteraturläsningen i nationalistiska termer. Där kan man läsa att "Skönlitteratur bär 

en del av vårt kulturella arv... Litteraturen fungerar som ett kitt i en kulturgemenskap och 

skolan har ett ansvar att lyfta fram den (Skolverket 1999/2000)". Kulturarvet som det talas om 

i citatet är först och främst det svenska, men man kan även vidga begreppet till det 

västerländska (2012:142). Detta kulturarv, främst det svenska, talas det även om i kursplanen 

för svenska som andraspråk från 2002. Där betonas även litteraturen som bärare av svensk 

värdegrund (s 143).   

  

Persson inser att detta med att lära sig om det kulturella är såklart inte enda anledningen till 

varför man ska läsa litteratur inom svenskämnet såsom det framställs i läroplanerna: 

"Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker såväl den 

personliga som den kulturella identiteten. Litteraturläsningen främjar goda läsvanor. Att läsa 

litteratur motverkar odemokratiska värderingar och gör läsaren empatisk och tolerant. 

Litteraturstudierna ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi; 

kunskaper som gör eleven till en bättre läsare" (2012:143). Trots att alla dessa argument kan 

ses som befogade finns det två stora problem. (s 143). 

 

Det första handlar om att centrala termer och idéer lämnas odefinierade, till exempel kulturell 

identitet och odemokratiska värderingar. Det andra handlar om risken att dessa argument 

uppfattas som fastslagna sanningar och att läsningens goda effekter sker på automatik. Vidare 

anser Persson att svenskämnet är fast i myten om den goda litteraturen eftersom att det i ingen 

kursplan nämns att litteraturen ska läsas kritiskt, trots att det framhålls att andra texter så som 

reklam och propaganda skall läsas kritiskt. Persson tror att det beror på att litteraturen ses som 

god och världen som ond. De värderingar som ska bekämpas finns i världen, utanför 
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litteraturen. Utanför litteraturen finns till exempel sexism och extremism och litteraturen 

formar motbilder mot det onda och är i sig själv god (2012:144; Dgb 20)  

  

Svaret på frågan om varför man ska läsa kan utgå från tre nyckelbegrepp, demokrati, narrativ 

fantasi och kreativ läsning. När det gäller demokrati anser Persson att man inom 

litteraturundervisningen ska kombinera skolans kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag 

genom att eleverna får möta litteratur som utmanar deras åsikter och värderingar så att de 

tvingas in i andra sätt att leva, tänka och känna. Vår narrativa fantasi som tränas vid läsning 

handlar om läsarens förmåga till perspektivbyten. Det handlar om vår förmåga att hantera 

kulturella, politiska och estetiska skillnader produktivt. Vidare parafraserar Persson filosofen 

Martha Nussbaum genom att säga att litteraturläsningens mål inte bör vara att skapa goda 

svenskar utan kritiskt tänkande världsmedborgare. Slutligen handlar den kreativa läsningen 

om ett sätt att vidga, utforska och problematisera olika lässtrategier (2012:148).  

 

Vad jag har velat peka på i min återgivning av vad Magnus Persson säger om läsning av 

litteratur i skolan är att det här verkar finnas ett starkt angrepp på den uppfattning som han 

tillskriver ”konstinstitutionens” företrädare, dit han räknar ”författare, kritiker, svensklärare, 

litteraturvetare, bibliotekarier m.fl.” nämligen något som kan tolkas som viljan att fokusera på 

litteratur som just litteratur och inte andra egenskaper som den kan föra med sig. Den fråga 

som aktualiseras för den som undervisar i ämnet blir då var tyngdpunkten ska läggas när man 

låter sina elever möta litterära texter.     

 

Jag lämnar nu de teman kring läsning som jag hittills tagit upp med material från en roman, 

från skolans styrdokument och från andra diskussioner kring temat. I stället vänder jag mig till 

sådana frågor som har mera direkt relevans för min egen empiriska undersökning: Vad säger 

undersökningar om såväl ungas som äldres läsvanor? 

 

I sin artikel ”Svenska elevers läsförmåga” som finns med i Perspektiv på läsning: Liv, lust 

och lärande, Svensklärarföreningens årsskrift 2009 skriver Caroline Liberg om svenska 

elevers resultat i undersökningarna PIRLS och PISA. PIRLS står för Progress in International 

Reading Literacy Study och den mäter läsförmågan hos eleverna i årskurs 4. PISA 

(Programme for International Student Assessment) inriktar sig på 15 åringar och mäter 

kompetenser som anses nödvändiga för att möta dagens och framtidens samhälle. (2009:11) 

 



22 
 

I artikeln skriver Liberg att svenska elevers läsförmåga står sig bra internationellt sett. Både 

de yngre och de äldre eleverna placerar sig väl i jämförelse med elever i många andra 

deltagande länderna. I såväl PIRLS 2006 och PISA 2006 är det bara sex länder som kommer 

före Sverige av de fyrtiofem respektive fyrtiosju deltagande länder. Av studierna framgår att 

barn i många länder får möta skriftspråk och andra visuella symboler redan innan skolstarten. 

Svenska familjer utmärker sig genom att ligga i topp när det gäller att ge sina förskolebarn en 

skriftspråksstimulerande hemmiljö och goda läsarförebilder. Många familjer i Sverige äger ett 

stort antal barnböcker och nästan alla föräldrar uppger att de läser böcker för sina barn redan i 

förskoleåldern. Vidare kan många barn redan många bokstäver och de kan läsa och skriva 

enstaka ord innan de börjar skolan (2009:12). Andelen elever i årskurs 1 som kommer till 

skolan med mycket goda läs- och skrivfärdigheter har ökat. I konstrast till detta har andelen 

starka och mycket starka läsare bland tioåringarna minskat mellan 2001 och 2006. När det 

gäller femtonåringarna så har andelen ungdomar på de olika nivåerna (PISA) knappt 

förändrats alls under samma period. Det enda som har skett mellan 2000 och 2006 är att de 

minst starka läsarna har blivit något sämre. I den nationella utvärderingen från 2003 visades 

en nedgång från tidigt 90-tal av läsförmågan hos elever i åk 9. (2009:15)  

 

Av barnen som går i 4e klass uppger 2/3 att de läser minst någon gång per vecka för nöjes 

skull. Detta kan jämföras med att endast en tredjedel av Sveriges 15-åringar uppger att de 

läser romaner och berättelser flera gånger i månaden samtidigt som ytterligare en tredjedel 

uppger att de inte läser alls på fritiden. I de flesta länderna där undersökningarna utfördes, 

inklusive Sverige, fanns det ett tydligt samband mellan läsprovsresultat och elevernas 

uppgifter om hur de förhåller sig till läsning (2009:12). En positiv inställning till läsning 

verkar vara kopplad till att eleverna når ett högt genomsnittligt läsprovresultat och att en 

negativ leder till det motsatta resultatet (s.12-13). De elever som har en positiv inställning till 

läsning läser även mycket på fritiden (s.18); allt enligt Liberg.  

 

När det gäller sambandet mellan inställningen till läsning och läsprovsresultat frågar man sig 

naturligtvis om de som anger att de har en positiv inställning helt enkelt är de duktigare 

läsarna och de med negativ är de sämre. Man skulle därför behöva veta av undersökningen 

om det finns ett antal elever som anser sig ha en positiv inställning men ändå gör klena 

resultat. Sambandet mellan den positiva inställningen och läsning på fritiden låter ännu mera 

som ett cirkelresonemang. Skulle vi inte säga att åtskillig läsning på fritiden förutsätter en 

positiv inställning? 
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De läsuppgifter eleverna fick svara på i undersökningarna var uppdelade i olika 

svårighetsgrader. På så sätt kunde man se hur många elever som klarade varje "läsnivå". 

Läsnivåerna ska ge en generell bild av hur läsarna formerar sig i olika grupper utifrån 

läskompetens, från mindre starka till mycket starka och avancerade läsare (2009:13). På de 

högre nivåerna är flickor överrepresenterade medan pojkar och elever med utländsk bakgrund 

är underrepresenterade. Ser man till medelvärdet klarar sig alltså flickor bättre än pojkar i 

dessa läsundersökningar, denna skillnad är relativt stor om man jämför de svenska resultaten 

med andra länder i undersökningen. Trots denna skillnad presterar både den genomsnittlige 

pojken och flickan som en medelstark läsare. Skillnaden mellan mindre starka läsare och mer 

starka läsare är större än den mellan flickor och pojkar. 

 

Den välbekanta erfarenheten att flickor är bättre läsare än pojkar ges det inget försök till 

förklaring på, men det låter väl inte orimligt att det, liksom många vissa andra egenskaper, 

som fysisk styrka, är könsrelaterat. Däremot frågar man sig varför de svenska resultaten 

skiljer sig från de som gjorts i andra länder. Artikeln gör inget försök till förklaring. Att 

avståndet i lässkicklighet mellan mindre starka och mera starka läsare skulle vara större än 

avståndet mellan flickor och pojkar känns däremot inte som någon överraskning.  

 

I olika undersökningar om barns och ungas läsande av böcker visas hur läsförmåga och 

läsintresse är kopplat till kön, ålder och socialgruppstillhörighet (att ”läsa böcker” ska här 

förstås som att ”läsa skönlitteratur”). Ett barn som kommer från en stark skriftspråklig miljö 

(2009:15), med goda förebilder i sina föräldrar (2009:18) kommer med stor sannolikhet att 

utveckla starkare läsarposition än ett barn som inte kommer från en sådan miljö och inte har 

föräldrar som är goda förebilder när det gäller läsning av böcker. Även barn som kommer från 

en hög socialgrupp har stora chanser att bli goda läsare. Den största andelen icke-läsare finner 

man bland pojkar från lägre socialgrupper.  

 

Också när det gäller sådana samband som presenteras här, vill man ha ett resonemang om 

möjliga orsaker. Är ”stark skriftspråklig miljö” och ”goda förebilder” ett tecken på att här 

finns föräldrar med god eller mycket god kompetens som läsare? Är detta helt enkelt en 

kognitiv egenskap hos dem? I så fall är det väl ganska naturligt att deras barn kan ärva 

egenskapen och dessutom stimuleras av miljön. Den andra iakttagelsen, att barn från hög 

socialgrupp skulle ha en större möjlighet än de från en låg, behöver kommenteras. Jag 
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återkommer nu igen till mina resonemang från inledningen om Vilhelm Moberg och hans 

roman Utvandrarna. Moberg kom från en låg socialgrupp, men måste betraktas som extrem i 

sin läsförmåga, samma sak med karaktären Robert i romanen, som väl är något av ett 

självporträtt av författaren. Moberg är inte ensam om att visa upp en sådan relation mellan 

läsning och social ställning. Vårt land har uppvisat en lång rad av författare, de så kallade 

”autodidakterna” eller ”arbetarförfattarna”, som onekligen var extremt goda läsare men alla 

kom från låga sociala förhållanden. Här finns väl ingen annan förklaring än att man ärvt 

egenskaper från föräldrarna som inte hade med social ställning att göra. När man läser 

litteraturhistoria om författare kan man se hur ofta en författarbiografi ställer frågan från vem 

i släkten diktarbegåvningen hade ärvts. Om man nu, i den moderna välfärden, tycker sig 

kunna se ett samband mellan hög social ställning och läskonst, måste man då inte fråga sig om 

den höga sociala ställningen har uppnåtts på grund av vissa kompetenser och inte som arv av 

förmögenhet och egendomar, som var så vanligt i äldre tider? Att bara konstatera ett statistiskt 

förhållande utan kommentarer kan lätt leda till missförstånd i stället för till insikt. 

 

I inledningen till boken Läsarens marknad, marknaden läsare, som tagits upp vid flera 

tillfällen ovan, skriver Ulla Carlsson att ett stort hinder för läsning som både fanns förr och 

som påverkar oss i dag är bristen på tid. 

Vi har ingen tid att läsa därför att vi jobbar eller går i skolan och vår fritid tas upp av 

framförallt andra medier än böcker. Tv-tittandet är den dominerande aktiviteten i allmänhet 

men hos unga tenderar internet att ta över. Den samlade tiden unga ägnar åt medier har ökat 

15-20 minuter en vanlig dag sedan 1990 -talet. Medietiden har i hög grad ökat vilket har gjort 

att dagstidnings- och bokläsandet samt radiolyssnandet och tv-tittandet har minskat hos unga. 

Idag verkar ett interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle vid sidan av de traditionella 

massmedierna och det finns ett betydande samspel där emellan. Ändå köper vi fortfarande 

böcker, vi lånar böcker på biblioteket och vår uppfattning om vad en bok är skiljer sig inte 

från tidigare trots nya format och genrer (Carlsson, 2012:16).  

 

Trots stora förändringar i både samhället och medielandskapet finns det, enligt Carlsson, 

fortfarande likheter mellan dagens läsvanor och de som rådde under 1948-års bokutredning.  

Likheterna mellan dagens läsande och 1940-talets läsande är många. Bokintresset är 

fortfarande störst bland barn och unga och sedan minskar det med åldern. Flickor läser 

betydligt mer än pojkar. Slutligen har inte läsfrämjande projekt och billigare böcker fått fler 

att börja läsa, andelen av befolkningen som aldrig läser är sedan länge 11-12 % (2012:17). 
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Ytterligare en likhet med 1948-års bokutredning är att andelen som inte läser ökar bland 

högre utbildade. Under 1940-talet konkurrerades bokläsandet ut av radio och tidningar och 

idag har bokläsandet fått konkurrens av en ökad användning av medier på internet.  

Av Carlssons redovisning framgår det kanske något överraskande resultatet att inte mycket 

har ändrats sedan 1940-talet och nu när det gäller läsvanor. Vilka frågor kan man ställa sig när 

man ser uppgifterna om vad som hänt och inte hänt? Tyder resultatet på att det är en viss 

procent människor som är typiska ”läsare”, alltså människor som engagerat läser 

skönlitteratur? Det skulle inte förvåna mig om många bekräftade att det är så. Varför ökar 

antalet människor som inte läser böcker bland högre utbildade? Kan det vara för att allt fler 

har blivit högre utbildade så att de högre utbildade kommer att mera motsvara förhållandet 

mellan ”läsare” och ”icke-läsare i totalbefolkningen?   

 

En stor skillnad mellan idag och på 1940-talet var att männen läste mer än kvinnorna, 

fortfarande enligt Carlsson. En viktig orsak till detta ska ha varit husmödrarnas bristande 

fritid. Idag är det istället 40 % av kvinnorna som läser dagligen och bara 24 % av männen.  

Vändpunkten kom på 1970-talet och sedan dess har klyftan ökat.  Andelen män som aldrig 

läser en bok, både unga och äldre, har också ökat. När resultatet av Mediebarometern 2010 

redovisades konstaterades att "när unga män spelar datorspel läser unga kvinnor en bok eller 

bloggar". Vid slutet av 1940-talet var 20- till 25-åringarna de mest flitiga läsarna och idag 

visar den gruppen den mest nedåtgående trenden. Idag är de som ägnar mest tid åt internet 

varje dag unga, i synnerhet män. Det är betydligt fler som använder sociala medier än som 

läser böcker (2009:18). Detta visar att unga nu liksom då väljer andra vägar för att finna andra 

världar, tidsfördriv, kunskap och identitet. Förr fann man det i böcker och idag finner man det 

bland likasinnade på internet.  

 

I en Gallupundersökning initierad av 1948-års bokutredning konstaterades att "uppväxtmiljön 

och förtrogenhet med böcker i barndomen" är den främsta förklaringen till regelbunden 

läsning. Bokläsningen har länge varit stabil vilket främst har berott på bokproducenternas 

förmåga att svara med nya produkter mot läsarnas behov. Med tiden har utbudet förändrats, 

nya genrer har växt fram, det har lanserats nya boktyper så som e-boken och pocketboken, det 

har tillkommit nya distributionsvägar och man har genomfört prisförändringar (2009:19).  

Slutligen sammanfattar Carlsson vad som hon tror gör det troligt att vårt läsbehov inte 

kommer att försvinna: "Vårt behov av berättelser, förströelse, andra världar, nostalgi, att 
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förhålla oss till vår egen tid genom att se det förflutna och vägledning genom livets alla faser 

är kanske större än någonsin" (2009:21).   

 

I sitt kapitel ”Reflektioner över litteraturens materiella villkor” som återfinns i boken 

Läsarens marknad, marknadens läsare (2012) skriver Ann Steiner att undersökningar om 

läsning i Sverige görs regelbundet av tre olika institutioner: Nordicom, SOM-institutet och 

Kulturrådet. Jämför man resultatet från de olika institutionernas undersökningar så får man en 

splittrad bild. Några förklaringar till det är att de har frågat på olika sätt, man har haft olika 

befolkningsunderlag och man har varit ute efter olika slags resultat. Utifrån undersökningarna 

kan man se små förändringar över långa tidsperioder. Man kan till exempel se att läsvanorna 

både bland de som läser mycket och icke-läsarna har stärkts men att glappet mellan de två 

grupperna har ökat. Vidare visar undersökningarna samma mönster som tidigare, att unga 

män slutar läsa, att kvinnor läser mer än män och att högutbildade läser mer än lågutbildade. 

Steiner påpekar även att våra läsvanor inte har varit exakt likadana under de senaste 50 åren 

men att de förändringar som sker inte visas i statistiken (Steiner, 2012:34). "Att många inte 

läser så mycket som de kanske skulle vilja brukar man tillskriva tidsbrist snarare än 

möjligheter" (s.36). 

 

Lars Höglund skriver att om man ser till hela landet så har läsningen i stort sett varit relativt 

stabil under en längre tid. Men under senare år har läsningen och läsförståelsen minskat bland 

svenska barn. De nya nätbaserade medierna har bidragit till att konkurrensen om läsare och 

användare av medier har ökar under de senaste åren (2012:40). Som bekant ägnar en stor del 

av pojkarna många timmar av sin fritid till datorspel, vilket ger minskat utrymmer till läsning 

och andra aktiviteter.    

 

Både Steiners och Höglunds redovisningar tycks väl stämma överens med vad alla andra 

också har uppfattat. Att barns läsning har minskat kan nog enkelt förklaras av konkurrensen 

från andra medier än böcker.  

 

Studier som har riktats mot barn och unga i skolan har under de senaste 10 åren påtalat 

problem angående den minskade läsförmågan i Sverige. Den senaste PISA - undersökningen 

pekar på ökade socio-ekonomiska klyftor när det gäller läsförmåga (2012:69). Samtidigt fann 

man att svenska elever presterar bättre när det gäller läsning i digitala medier än i tryckta 

medier. Utifrån den statistik Höglund presenterar i sin text drar han slutsatsen att bland 
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ungdomar och unga vuxna minskar andelen läsare. I kombination med minskad lästid och 

rapporter om försämrade resultat i internationella jämförelser anser han att det finns goda skäl 

till att genomföra genomtänkta åtgärder som stimulerar läsning och tidigt fångar upp 

läsproblem i skolan (2012:70).  

 

De här uppgifterna har ju fått stor uppmärksamhet på senare tid, och tydligt är att man inom 

den politiska ledningen är villig att försöka hitta medel mot bristerna. Om det speglar en 

entusiasm för läsning som ett värde i sig eller en rädsla att vi ska förlora i konkurrens med 

omvärlden på grund av bristande förmåga att utnyttja läskunnighet som instrument för andra 

syften, framgår inte.  

Resultat 

I det följande kommer jag att redovisa svaren som jag fick från min empiriska undersökning. 

Fokus här är främst på skillnader och likheter mellan flickor och pojkar, men jag kommer 

även att ta upp om det fanns markanta skillnader mellan den olika årskurserna. Utifrån de svar 

som eleverna har gett vill jag undersöka om det finns några likheter med de synpunkter på 

läsning som jag har presenterat tidigare i uppsatsen.  

I enkäten deltog sammanlagt 17 flickor och 19 pojkar. De flesta enkätdeltagarna gick i åk 7. 

 

I enkäten fick eleverna besvara frågan: ”Har någon eller båda av dina föräldrar gått på 

universitet?” Ser man till samtliga enkätdeltagare så gav de spridda svar enligt diagrammet 

nedan. Jämför man detta diagram med de svar som endast pojkar eller endast flickor angav 

finner man många likheter men också några skillnader. De flesta av pojkarna, större andel än 

flickorna, svarade att båda deras föräldrar hade gått på universitet. Bland flickorna svarade de 

flesta, till skillnad från pojkarna, att deras mamma hade studerat på universitet. I övrigt 

överensstämmer detta diagram väldigt bra med både pojkarnas och flickornas svar. 
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Från diagrammet ovan kan man konstatera att majoriteten av enkätdeltagarna visste att en 

eller båda av deras föräldrar hade studerat på universitet. Något som förvånade mig var att en 

så pass stor andel av både pojkar (32 %) och flickor (42 %) uppgav att de inte visste om 

någon av deras föräldrar hade studerat på universitetet. Som vi kunde se i genomgången av 

litteratur om läsvanor refererade t.ex. Ann Steiner (2012:34) till undersökningar som visade 

att högutbildade läste mer än vad lågutbildade gör. Det fick mig att anse att det var relevant 

att ta reda på om elevernas föräldrar hade studerat på universitet eller inte. Det faktum att över 

50 % av eleverna angav att en eller båda av deras föräldrar hade universitetsutbildning kunde 

alltså ge förväntningar om ganska god läsvana hos dessa elever själva.  

 

Hos den sammanlagda 36 procenten av eleverna som inte visste något om sina föräldrars 

studiebakgrund kan det naturligtvis finnas någon mer som har någon förälder som har studerat 

på universitet. Ser man till vad dessa elever har svarat fritextfråga ”Vad tycker du om 

läsning?” så återfinns både elever som har svarat att läsning är tråkigt samt de som på något 

sätt uttrycker att det kan vara kul. Inget av svaren indikerar väl ett starkt läsintresse. Bland de 

elever som har svarat nej på frågan ovan anser majoriteten att läsning är tråkigt. Här skulle 

möjligen den uppgift Steiner refererar till kunna leda till en försiktig gissning. Slutligen är 

svaren bland de elever som uppgav att någon förälder att någon hade studerat på universitet 

lite mer blandade. Några uppskattar läsning, några tycker det är tråkigt och andra tycker det är 

tråkigt samtidigt som de ändå förstår att det kan finnas någon nytta med det. De blandade 

svaren tycks inte visa att barn till föräldrar med universitetsutbildning självklart blir 

entusiastiska läsare. Å andra sidan kan hänvisningen till det nyttiga kanske peka mot en 
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medvetenhet om läsningens betydelse som eleverna har med sig från hemmet och inte bara 

från skolan. 

 

I enkäten fick deltagarna besvara frågan: ”Kunde du läsa (något ord, någon mening) innan 

du började skolan?” I diagrammet nedan, som väl överensstämmer med de svar som endast 

pojkar och endast flickor angav, kan man se att de flesta enkätdeltagarna på något sätt kunde 

läsa innan de började skolan.  

 
 

De båda elever, en pojke och en flicka, som har svarat att de inte kunde läsa innan de började 

skolan har uppgett att de inte har svenska som modersmål. Bland eleverna som svarade ja på 

frågan hade några uppgett att svenska är deras modersmål och andra inte. Även föräldrarnas 

utbildningsnivå skiljde sig åt bland de som uppgav att de kunde läsa innan de började skolan. 

Några elever uppgav att de inte visste om deras föräldrar hade studerat på universitet eller 

inte, några uppgav att båda hade gjort det, tre flickor svarade att endast en förälder hade gjort 

det och tre pojkar svarade att ingen av föräldrarna hade gjort det.  

 

Det var lika många flickor som pojkar som inte kom ihåg om de kunde läsa eller inte innan de 

började skolan. Pojkarna uppgav antingen att båda deras föräldrar hade studerat på universitet 

eller att det inte visste om föräldrarna hade studerat eller inte. Samtliga pojkar utom en 

uppgav att de hade svenska som modersmål.  I likhet med pojkarna uppgav en utav flickorna 

att svenska inte var hennes modersmål medan den andra svarade att det var det. Vidare 

uppgav 4 stycken av flickorna att deras mammor hade studerat på universitet medan de andra 

två svarade att de inte visste om deras föräldrar hade studerat på universitetet eller inte. 
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Det faktum att så pass många elever angav att de i någon mån kunde läsa innan de började 

skolan visar på något sätt att de är barn av en modern tid i ett modernt samhälle. Människor i 

sådan miljö är omgivna av text på ett helt annat sätt än vad Arvid och Robert i vår berättelse 

var. Och idag möter vi inte text bara i böcker och tidningar utan även i våra datorer och tv-

apparater, på pedagogiska planscher i förskola och skola och på reklam- och vägskyltar 

utomhus. Kort sagt finns det skrivna språket, alltså möjligheten till läsning, överallt.   

Därefter fick eleverna besvara frågan ”Vad tycker du om läsning?”  Då denna fråga var en 

fritextfråga väljer jag att redovisa samtliga svar för att visa på variationen mellan dem. 

Flickorna svarade som följer: 

Vad tycker du om läsning?  

• Tråkigt 

• Det är kul 

• Jag tycker att det är kul att läsa böcker men jag hittar inga bra böcker. 

• Beror på vad man läser, fakta osv är tråkigt om man läser text på tv eller någon rolig bok är det kul 

• Lite tråkigt men ändå roligt det beror på vad det är för något jag läser. 

• Kul, intressant 

• It is definitely important, it somewhat of a fun, easy workout for the brain to read in your free time, and 

some people can’t express themselves as good while talking than writing, so you understand others by 

reading their books. and it for sure as hell is fun. 

• Läsning är bra för oss, vi kan lära vissa saker och har många information 

• Inte så roligt 

• Det är fett tråkigt 

• Det är lugnande och man blir glad typ. 

• Jag tycker att läsning är bra och roligt för att man lär sig mycket av att läsa 

• Jag tycker att läsning är som att flyga. Man känner sig fri och kan titta på alla andras åsikter och historier. 

• Jag tycker läsning är tråkigt. 

• Det är roligt när man kommer in i boken 

• Jättekul, jag får vara i en annan värld. Jag slipper vara i den riktiga världen när jag läser. 

• Jag tycker att läsning är en utav de bästa sakerna som finns att göra, beroende på vilken bok det är. 

 

Som man kan se ovan tycker majoriteten av flickorna om att läsa. De flesta som ansåg att 

läsning var roligt gick i årskurs 7. De som uppskattar det beskriver läsning som en upplevelse 

eller som något lärorikt. Flera är inne på att läslusten är beroende av vad som erbjuds att läsa. 

De kanske inte har fått möta en text som de uppskattar eller som de är intresserade av. Att 
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eleven hittar en text som den på något sätt är intresserad av framhöll både Gagge (2005) och 

Schmidl (2009) som viktigt. Om eleverna i större utsträckning hade fått vägledning i vilka 

böcker som skulle passa just dem kanske ännu fler hade svarat att läsning var roligt. 

Pojkarnas svar på frågan Vad tycker du om läsning? var inte lika utförliga som flickornas 

men de svarade följande: 

• Väldigt roligt • Tråkigt men det är bra att kunna 

• Tråkigt, jobbigt • Tråkigt. det beror på vad jag läser 

• Jag tycker inte att läsning är roligt • Tråkigt 

• Jag tycker läsning är kul om boken är bra • Läsning är bra 

• Tråkigt • Kul ibland 

• Väldigt roligt • Det är jättetråkigt att läsa 

• Sådär • Ganska roligt 

• Jag tycker det är ganska tråkigt • Sådär, lite lång tråkigt 

• Ibland så tycker jag om att läsa och ibland 

inte. 

• Jag tycker att läsning är kul men bara när jag 

inte har något att göra 

• Kul  

Av pojkarnas svar kan man utläsa att ungefär hälften av dem anser att läsning är tråkigt eller 

inte roligt. Några kan uppskatta läsning på något sätt, antingen alltid eller beroende på 

tillfälle. Slutligen tar några av dem, i likhet med flickorna, upp det faktum att det roliga med 

läsning beror på vad man läser. Att en så pass stor andel av pojkarna svarar att de inte tycker 

om läsningen är inget nytt. Kanske har de, i likhet med de flickor som gav ett negativt svar, 

inte fått möta rätt bok än. Som man ser ovan är ändå två av dem inne på spåret att det är vad 

man läser som gör läsning rolig eller inte. En pojke är mer inne på den instrumentella syn som 

vi har sett i kursplanen där läsning genomförs för att uppnå ett annat syfte då han konstaterar 

att läsning är ”tråkigt men det är bra att kunna”. Det kan jämföras med vad flera av flickorna i 

svaren ovan antyder: ”Läsning är bra för oss, vi kan lära vissa saker”; ”roligt för att man lär 

sig mycket av att läsa”; ”Man känner sig fri och kan titta på alla andras åsikter och historier”; 

”jag får vara i en annan värld”. Här anar man en ambitiös lärares röst i bakgrunden, en som 

har förmedlat vad som står i läroplanen.  

Nästa fråga som enkätdeltagarna fick besvara var ”Brukar du läsa på fritiden?” I detta fall 

väljer jag återigen att redovisa pojkarnas och flickornas svar var för sig.  

Som man ser nedan är den mest uppenbara skillnaden mellan pojkarnas och flickornas svar att 

en större andel av flickorna uppgav att de brukar läsa på fritiden i jämförelse med pojkarna. 
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Dessa svar anser jag speglar elevernas åsikter om läsning ganska bra. Flickorna som var mer 

positivt inställda till att läsning har till stor del angett att de läser på fritiden samtidigt som 

pojkarnas svar speglar att inte lika många av dem tycker om läsning. Jämför man dessa 

elevers svar med klassen som Schmidl (2009) beskrev så ser det ungefär likadant ut. Fler 

flickor än pojkar läser utanför skolan. Som bland annat Höglund (2012) konstaterar spenderar 

pojkar en stor del av sin fritid framför datorn vilket inte ger så mycket tid över till andra 

fritidsaktivitet så som läsning. 

 

Flickor:                                                            Pojkar: 

  

Därefter fick eleverna besvara följdfrågan: ”Om ja, hur ofta?” De sammanlagda svaren 
redovisas nedan: 

 

Jämför man svaren ovan med de svar som endast flickorna eller endast pojkarnas angav är 

inte skillnaderna så stora. Bland flickorna svarade majoriteten av de som läser på fritiden att 

de läser någon gång i veckan. Majoriteten av pojkarna å sin sida svarade att de läser någon 

gång i månaden. En av flickorna som hade svarat att hon läser på fritiden har inte besvarat 

denna fråga. Två av pojkarna som svarade att de inte läser på fritiden har ändå svarat att de 

läser någon gång i månaden. Slutligen svarade en av flickorna och två av pojkarna som först 
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hade uppgett att de inte läser på fritiden att de läser någon gång om året. Vad gäller flickan 

som uppgav att hon läser kan hon helt enkelt ha missat att besvara följdfrågan. Resten av 

eleverna som har besvarat följdfrågan trots att de först har uppgett att de inte läser kan ha gjort 

det för att de kanske inte tror att de räknas om man endast läser på fritiden någon gång om 

året. Ett problem med den ställda frågan är att det inte framgår av svaren om de elever som 

svarar att de sällan läser på fritiden men ändå prickar för ett alternativ syftar på de tillfällen 

när de har i uppgift från skolan att läsa eller om det handlar om mer ”frivillig” läsning. Om en 

elev menar att den bara läser någon gång om året kan det mycket väl vara skolans förtjänst. 

Nästa fråga eleverna fick besvara var ”Brukar du läsa nyhetstidningar?”. Svaren från 

samtliga enkätdeltagare redovisas nedan. Jämför man dessa svar med pojkarnas eller 

flickornas enskilda svar finns några skillnader. Fler pojkar än flickor uppgav att de aldrig läser 

nyhetstidningar. Samtidigt var det en pojke som uppgav att han läser nyhetstidningar varje 

dag. Vidare uppgav de flesta av pojkarna att de läser en gång i månaden medan majoriteten av 

flickorna antingen läser en gång i veckan eller en gång i månaden. Ett problem med denna 

fråga är att den inte också tar upp hur eleverna kommer i kontakt med dessa nyheter. Idag 

återfinns majoriteten av våra nyheter i digitala tidningar som vi kan komma åt både med hjälp 

av våra datorer och via notiser i våra smartphones. Jag är övertygad om att majoriteten av 

eleverna kommer åt sina nyheter via digitala resurser, ett antagande som kan stödjas av 

påpekandet från Höglund (2012) att svenska elever presterar bättre i läsning av digitala 

medier än av tryckta.   

 

Nästa fråga i enkäten behandlade också läsningen av tidningar men i detta fall läsningen av 

nöjestidningar, skvallertidningar och serietidningar. Även om andelen flickor och pojkar som 

svarade ja eller nej på denna fråga skiljer sig åt så stämmer ändå diagrammet över samtliga 
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svar då det visar att majoriteten av enkätdeltagarna, dock främst flickor, brukar läsa dessa 

typer av tidningar.  

 

Vidare fick eleverna besvara följdfrågan, ”Om ja, hur ofta?”. Ser man återigen till samtliga 

enkätdeltagares svar så är skillnaden inte så stor mellan pojkarnas och flickornas. Samtliga 

svar redovisas nedan: 

 

Nästa fråga som enkätdeltagarna fick besvara var: ”Hur ofta brukar du gå till biblioteket 

och låna böcker?” Diagrammet nedan ger en rättvis bild av både pojkarnas och flickornas 

svar: 

Ja 
67% 

Nej 
33% 

Brukar du läsa 
serietidningar/skvallertidningar/faktatidningar? 
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Som man ser ovan är biblioteksbesök inget som eleverna ägnar så mycket av sin fritid till. 

Majoriteten som har angett att de besöker det gör det på sin höjd en gång om året. Vidare är 

den enda eleven som har svarat att den går dig varje vecka, en flicka. Vad beror denna låga 

besöksfrekvens på då? Blir eleverna ”avskräckta” på det sätt som Gagge (2005:8) beskriver 

eller har de helt enkelt inte tid? (Carlsson 2009, Steiner 2012, Höglund 2012). 

Vidare fick enkätdeltagarna besvara frågan ”Vad tror du att dina kompisar tycker om 

läsning?”. Då detta återigen var en fritext fråga väljer jag att redovisa samtliga svar samtidigt 

som jag vill visa variationen i svaren som angavs. Flickorna svarade som följer: 

• Tråkigt 
• Dom tycker det är helt okej 
• Jag tror att en del av mina vänner tycker det är helt okej att läsa medan andra tycker att det är helt 

katastrofalt 
• Inget speciellt 
• Vissa tycker det är roligt och vissa inte 
• Kul, intressant 
• I’m not sure what my friends think reading is, that'd require me having close friends to know. 
• Vissa tror att det är användbart, men många tror att läsning är bra 
• Vissa tycker det är roligt kanske 
• Tråkigt 
• Jobbigt och onödigt 
• Mina kompisar tycker att läsning är kul, men vissa tycker att det är tråkigt att läsa 
• Jag vet att vissa utav mina kompisar inte tycker om att läsa men jag har inte frågat de riktigt i detalj. 
• Jag tror att de flesta gillar att läsa men vissa inte, asså det är väldigt olika! 
• Mina kompisar tycker läsning är kul 
• Är jätteroligt. Jag vet att min kompis läser ofta. 
• Mina kompisar tycker att läsning är okej. Jag tror att några av mina kompisar tycker att det är roligt att läsa 

medan andra tycker att det är lite tråkigt ibland. 
 

Jämför man dessa svar med vad eleverna har sagt om sina egna åsikter så ser de ut att tro mera på 

att någon eller några av kompisarna uppskattar läsning än vad de själva kanske gör. 
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Även pojkarnas svar i denna fråga tycks peka i samma riktning. Pojkarna resonerar om sina 

kompisars inställning till läsning enligt följande: 

• Lite kul • Tråkigt 

• Tråkigt, jobbigt • Tråkigt 

• Mina kompisar gillar inte att läsa • Tråkigt 

• Mina kompisar tycker läsning är lite tråkigt • Jag vet inte 

• Tråkigt • Som jag, roligt i bland 

• Roligt • De tycker det är tråkigt 

• Mina kompisar tycker läsning är tråkigt • Ganska roligt 
• Vissa tycker det är sämst och andra tycker det är 

bra 
• Vissa tycker det är kul och andra tycker 

att det är tråkigt 
• Ganska kul • Alla tycker nästan olika 
• Roligt  

 

Återigen är de inte lika utförliga i sina resonemang men, till min förvåning, svarade ändå ganska 

många att någon eller några av deras kompisar kunde tycka att läsning var kul. 

Sammanfattningsvis stämmer pojkarnas och flickornas resonemang om sina kompisar inställning 

till läsning ganska bra överens med vad vi redan har konstaterat om pojkars och flickors läsning i 

allmänhet. Eftersom pojkar ofta är kompisar med pojkar och flickor med flickor är det inte helt 

oväntat att många pojkar tror att deras kompisar tycker att läsning är tråkigt samtidigt som en 

större andel flickor tror att deras kompisar tycker om det. 
 
Ytterligare en fritextfråga som eleverna fick besvara var: ”Vad tror du att de flesta av dem som 

går i din klass tycker om läsning?” Ser man först till flickornas svar så ser dessa ut som följer: 
 

• Tråkigt 
• Dom tycker det är okej. 
• Samma som ovan (Jag tror att en del av mina vänner tycker det är helt okej att läsa medan andra tycker att 

det är helt katastrofalt) 
• Inget speciellt 
• Tråkigt men också roligt 
• Tråkigt 
• I have no clue, they're not friendly at all. I don’t even know their names. 
• Vissa tror läsning är spännande, du kan föreställa dig vad som händer i sagor, men de finns några som tror 

att läsning inte har en positiv påverkan, jag tror inte det är sant 
• Tråkigt! 
• Tråkigt 
• Jobbigt och tråkigt och onödigt. 
• Mina klasskompisar tycker att läsning är tråkigt 
• Jag tror att de flesta i klassen inte tycker om att läsa. Jag vet inte riktigt varför eftersom att jag tycker att 

läsning är skönt. 
• Jag vet inte olika, vissa gillar och vissa inte. 
• Mina klasskompisar tycker lite olika om att läsa 
• Att det är jobbigt men roligt. 
• Mina klasskompisar tycker att läsning är tråkigt och kul. 
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När de gäller klasskompisarnas åsikter är de flesta flickorna överens om att deras 

klasskompisar ser läsning som något tråkigt. Kan detta bero på att man i denna fråga, till 

skillnad från den jag redovisade innan, nu ska ta större hänsyn till pojkars åsikter? Eller är det 

rent av så att det är hur man ska tycka om läsning? 

Pojkarna är även de ganska överens om vad deras klasskompisar anser om läsning trots att de 

återigen är mer öppna för att andra kanske gillar att läsa: 

• Tråkigt • Vet inte 

• Tråkigt, jobbigt • Tråkigt 
• Ganska många av mina klasskompisar 

gillar att läsa 
• Många läser aldrig och vissa läser ganska 

ofta  
• Tråkigt • Det är rätt så kul 

• Vet inte • Roligt ibland 

• Roligt ibland • Det flesta tycker det är tråkigt 

• Att det är kul och tråkigt • Vet inte 
• Jag tror de tycker det är bra • Kul 
• De tycker att det är tråkigt • Vet inte 
• Roligt ibland  

 

Kan det faktum att pojkarna tror att åtminstone några av deras klasskompisar tycker om 

läsning ges samma försök till förklaring som jag prövade på ovan, nämligen att de nu till 

större del kanske tar hänsyn till vad flickorna omkring dem anser om läsning? 

Tidigare konstaterades att eleverna inte var alltför flitiga biblioteksbesökare. När det däremot 
handlade om skolbiblioteket så var samtliga enkätdeltagare lite mer bekanta med det. För det 
första var samtliga elever medvetna om att skolan hade ett bibliotek överhuvudtaget, för det 
andra hade samtliga elever, av olika anledningar, någon gång besökt det. I enkäten fick 
eleverna besvara fritextfrågan: ”Har du besökt biblioteket och varför besökte du det?”. 
Flickornas svar på denna fråga redovisas nedan: 

• Man måste läsa en lånebok 
• Vi besökte den för vi skulle ha en skolbok 
• Ja, för att jag var tvungen att ha en bok 
• Lånade böcker 
• Jag har besökt det när vi ska läsa i skolan 
• Jag har besökt det för att jag behövde en bok att läsa 
• Because the teacher told me to. 
• Jag har besökt en gång, och jag har en bok i svenska så jag kan läsa nya ord  
• Besöker knappt det! Bara när vi måste 
• För att låna en bok? 
• För man måste 
• Ja det har jag för att låna en bok 
• Jag besökte det en gång för att vår lärare bad oss att läsa ut en bok innan höstlovet började. Sedan var jag 
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där en andra gång med samma anledning. (Att vår lärare bad oss om det) 
• Jag har besökt, för att man måste låna en bok... 
• Jag har besökt det för att låna en bok 
• Ja jag har besökt det. Jag har varit där flera gånger. Jag lånar böcker därifrån. 
• Vi brukar gå dit och låna böcker när vi läst ut den vi håller på med. 

 

I detta fall gav frågan ”Varför har du besökt biblioteket?” det uppenbara svaret: ”För att låna 

en bok”. Flertalet kopplar även behovet av en bok till en vilja hos läraren: ”Läraren säger att 

jag måste ha bok, därför gick jag och lånade en”. Detta sätt att resonera för tankarna till en 

situation, likt det Gagge (2005) skriver om där eleverna skickas till skolbiblioteket vind för 

våg för att hitta en bok som de kan läsa under svensklektionerna. Detta är, som Gagge även 

konstaterar, en inte helt enkel uppgift för en läsovan elev. Risken att eleven kommer tillbaka 

med en bok som inte passar, eller med slutsatsen ”det fanns inga böcker i biblioteket” (Gagge 

2005) blir här väldigt stor.  

Pojkarna var relativt samstämmiga med flickorna i denna fråga: 

• Ja. För vi läser böcker om vi är klara med 
andra uppgifter 

• Jag besökte det för att jag var tvungen att 
låna en bok 

• Fyra gånger om året • Ja, för att vi måste 

• För att jag var tvungen • Låna en bok 

• Jag skulle låna en bok • Besökte för att låna en bok 

• Jag har besökt det för att låna böcker • För att låna en bok 

• Ja, lånat böcker ibland • Jag har besökt det för att låna böcker 

• Ja, för att låna böcker • Vi skulle låna böcker i klassen 
• För att jag skulle låna en bok • Ja för att låna böcker 
• För att låna en bok • Jag har besökt det för att låna böcker 
• Ja, vi besökte det för att vi var tvungna att 

låna böcker... :) 
 

 

Ser man till både pojkarnas och flickornas svar så är svaret på frågan varför man ska besöka 

skolbiblioteket uppenbar: man gör det för att låna en bok, något som man i de flesta fall är 

tvungen att göra då läraren har sagt att det ska göras. Endast en elev, en flicka, angav att hon 

hade besökt skolbiblioteket flera gånger för att det är där som hon lånade böcker. Kan detta 

tolkas som att hon går dit ”frivilligt”? En pojke antyder även att de böcker som de lånar i 

skolbiblioteket är bara sådana som använts under lektioner, när man har blivit klar med andra 

uppgifter. Denna användning av litteratur i svenskundervisningen kommer jag att återkomma 

till när jag presenterar elevernas tankar om varför man läser på svenskan.  
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Ska man tro eleverna utsagor så har läraren ett stort inflytande över läsandet i skolan men hur 

upplever eleverna hur valet av litteratur går till? I enkäten fick eleverna besvara frågan: ”Vem 

väljer vilka böcker ni ska läsa på svenskan?”. Då pojkars och flickors åsikter skilde sig åt i 

denna fråga väljer jag att presentera deras respektive svar var för sig. Ser man först till 

flickornas svar så svarade de som följer: 

 

Utifrån deras svar kan man konstatera att trots att de flesta kände sig tvingade iväg till 

skolbiblioteket för att välja en bok anser ändå majoriteten av dem att det är eleverna, eller 

eleverna tillsammans med läraren, som bestämmer vad som ska läsas. Detta anser jag vara 

positivt då man förhoppningsvis kan genomföra Gagges (2005) och Schmidl (2009) krav om 

att den litteratur som läses ska passa elevernas intresse.  

Vad gäller pojkarna så är de inte lika överens om vem som bestämmer vad som ska läsas i 

svenskundervisningen: 

   

0
2
4
6
8

10

Eleverna Läraren och
eleverna

tillsammans

Olika

Vem väljer vilka böcker ni 
ska läsa på svenskan? 

0
2
4
6
8

10

Eleverna Läraren Läraren och
eleverna

tillsammans

Olika Vet inte

Vem väljer vilka böcker ni ska läsa på 
svenskan? 



40 
 

Jämför man dessa svar med de som flickorna gav så skiljer det främst sig åt genom att i alla 

fall två pojkar har svarat att det är läraren som bestämmer. Annars är de delvis överens med 

flickorna om att eleverna ändå får vara med på ett hörn och bestämma.  

Som jag skrev ovan så fick enkätdeltagarna även ge sig åsikt om varför man läser i skolan. 

Detta gjordes med hjälp av fritextfrågan: ”Varför tror du att man läser i skolan?”. 

Flickorna besvarade frågan enligt följande: 

• Lära sig 
• För att lära sig läsa bättre. 
• För att lära sig saker. 
• För att man kan inte leva ett liv utan att kunna läsa bra 
• För att man ska få ett bra ordförråd, kunna läsa bra också 
• Lära sig saker 
• Because it’s important. Reading, writing is a way of communication and giving information to other 

people. Almost everything depends on reading and writing these day. how will you text if you can’t write 
or read (that’s humor) 

• Kanske har inte tid hemma och kan bättre i skolan 
• Man ska kunna läsa fakta och kunna prata 
• Vet inte 
• För att det är bra för hjärnan? 
• Vi läser i skolan för att bli bättre på läsförståelse och för att kunna läsa snabbare, 
• Man läser i skolan för att lära sig stavning och läsning. Om man inte skulle kunna läsa eller skriva, hur 

skulle man då kunna hålla kontakt med folk osv. 
• För att kunna lära sig att stava, läsa snabbare, hitta ord snabbare i en text något sånt. 
• Vi läser i skolan för att förbättra vårt ordförråd 
• För att man förbättrar sitt ordförråd 
• Vi läser i skolan för att det är så tyst när man läser och man får bättre läsförståelse och det är så kul att 

läsa. 
 

I denna fråga är flickorna helt överens om att läsning ägnar man sig åt för att lära sig något, 

något som tycks ligga i linje med den instrumentella syn som jag tycker mig se i kursplanen. 

Sammanfattnings ska man enligt flickorna, med hjälp av läsning, bli en bättre på både det ena 

och det andra, utöka sitt ordförråd, kunna lära sig fakta, stimulera hjärnan etc. Inte ett enda av 

svaren hänvisar till litteraturläsning. 

Pojkarna var relativt samstämmiga med flickorna och svarade enligt följande: 

• För att lära oss att läsa bättre • För att det är bra att kunna läsa 
• För man ska lära sig nya ord och 

läskunnigheter 
• Vi läser i skolan för att få bättre 

läsförståelse  
• Man måste • Det är bra 

• För att få bättre läsförståelse och flyt • För att lära sig 

• För att lära sig • Det är viktigt att bli bra på att läsa 

• För att bli bättre på det • För att få bättre läsförståelse 
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• Lära oss • Man ska bygga ut sitt ordförråd 
• Klara sig i livet • Vet inte 
• För att man ska lära sig att läsa flytande och 

förstå vad man läser 
• Det är viktigt att bli bra på att läsa 

 

I likhet med flickorna är pojkarna överens om att läsandet är till för lära sig andra saker än att 

njuta av litteratur för nöjes skull. Man kan fråga sig varifrån elevernas inställning kommer. Är 

de så pass förtrogna med svenskämnets kursplan att de faktiskt har accepterat som självklar 

kursplanenens instrumentella syn, att litteraturläsningen har ett syfte utanför sig själv? Eller är 

det kanske bara sådana förklaringar som de har fått av sina lärare när de själva har frågat 

varför de måste läsa en viss bok? Hur det än står till kan deras svar kopplas till den 

legitimitetskris som Persson (2012) hävdar har uppstått med idén om den självklart goda 

boken. Den tanken är att litteraturläsningen alltid är nyttig, eftersom ”god litteratur” kan inte 

annat än göra gott. Litteraturläsning kan alltså alltid motiveras utifrån dess ”nyttovärde”. 

Person kritiserar den tanken, men hävdar själv andra ”nyttovärden” som ska ersätta de som 

framförts tidigare. Man finner ingen som argumenterar för vad litteraturläsande människor 

alltid tycks ha gjort, att njuta av litteraturen för dess egen skull som konst.  

Slutsats 

Huvudämnet i denna uppsats har varit läsning i skolan. Jag har studerat genom min 

undersökning vad som kan kallas ett elevperspektiv på ämnet. Deras svar belyser åtminstone 

något av deras tankar om läsning, varför det är något som man bör ägna sig åt men också 

varför många elever inte ägnar sig åt det. Enligt kursplanen som läraren måste följa och som 

på så sätt påverkar eleverna så är läsning av skönlitteratur något som man ska ägna sig åt 

inom undervisningen i ämnet svenska. Men när denna aktivitet ses som någonting tråkigt ur 

många elevers perspektiv kan det ställa till problem för undervisningen. Det innebär förstås en 

utmaning för läraren att finna det som för den läsovillige eleven kan kännas intressant, 

”spännande”, värt att ägna lite tid åt och ändå är litteratur som skolan vill att man ska läsa. Jag 

har inte gett mig in på den frågan, men litteratur om saken finns.  

För att inspirera eleverna till läsning kan man t ex lyssna på Gagge (2005) och Schmidl 

(2009) som framhåller att valet av bok måste utgå från elevernas intressen och läspreferenser. 

Om man börjar i den änden finns det ändå utrymme för att bocka av kursplanens mål om vad 

man ska få ut av läsning och vilka typer av böcker som eleverna ska komma i kontakt med. I 

enkäten svarar ju faktiskt både pojkar och flickor att läsning kan vara roligt om boken är bra. 
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Vad gäller eleverna läsvanor och dess åsikter om läsning så visar enkäten att det till stor del är 

som andra forskare redan har konstaterat: flickorna läser mer än vad pojkar gör och flickorna 

har mestadels en mer positiv inställning till denna aktivitet än vad pojkarna har. Jag ser också, 

tyvärr, att man kan bekräfta många vanliga föreställningar om läsning; det är inte kul och det 

är inte något man som tonåring ägnar sig åt i någon större utsträckning. Beror detta på att 

eleverna inte har fått möta rätt bok än? Har läraren inte försökt inspirera dem tillräckligt? Är 

det kanske till och med omodernt att plocka upp en bok när man lika gärna kan surfa på nätet 

istället? Som bland annat Carlsson (2012) skriver är läsning i ständig konkurrens med nya 

medier. Det är lätt att tänka att eleverna kanske hellre ser en film när de vill koppla av än läser 

boken som filmen är baserad på. Är man som pojkarna i Schmidls artikel (2009) som behövde 

spänning för att tycka att en berättelse var bra så kan man enkelt få den känslan genom att 

spela ett actionfyllt tv- eller datorspel istället.  

 
Vad elevernas svaga intresse än kan bero på finner jag ändå hopp i att flertalet enkätdeltagare 

svarade att de trodde att både deras kompisar och klasskompisar kunde tycka om läsning. Om 

inte läraren kan motivera och inspirera till läsning av litteratur så kanske det finns en kamrat 

som kan göra det i stället, för chansen finns väl att, som det gamla talesättet säger, man blir 

som dem man umgås med? 
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