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Denna kvantitativa studie behandlar blivande svensklärares läsvanor och attityder till 
läsning av skönlitteratur. Data har samlats in med hjälp av webbenkäter som skickats till 
samtliga lärarstudenter på en svensk högskola, med inriktning mot år 4-6. Bland de 
svarande kunde fyra olika läsartyper med särskiljande läsvanor identifieras. Av 
resultatet framgår att de som läser kontinuerligt uppvisar en mer positiv attityd till 
läsning av skönlitteratur. Studien indikerar därmed att mängden läsning som utförs av 
en individ till viss del påverkas av vilken uppfattning och tilltro som finns till 
läsningens positiva effekter. Resultatet visar också att lärarstudenter som grupp saknar 
en gemensam syn på litteraturens värde och status. En tydlig polarisering kan skönjas i 
uppfattningen om skönlitteraturens värde i skolans undervisning och för det 
demokratiska samhället, vilket indikerar en viss diskrepans mellan skönlitteraturens 
status hos blivande svensklärare och skolans läsfrämjande uppdrag. Sammantaget visar 
studien att det inte är en självklarhet att framtida lärare tillskriver litteraturen ett högt 
värde i skolsammanhang eller själva läser i särskilt hög utsträckning. 
______________________________________________________________________ 
 
Nyckelord: lärarstudenters läsvanor, lärares läsvanor, skönlitteratur, läsvanor, attityder 
och nöjesläsning. 
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1 Inledning 
PIRLS (the Progress in International Reading Literacy Study) undersöker vart femte 
år elevers läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Sverige har 
deltagit i undersökningen fyra gånger med start 2001. Svenska elever presterar i ett 
internationellt perspektiv förhållandevis väl på läsförståelse. Utvecklingstrenden har 
emellertid varit negativ fram till 2016 då resultatet förbättrades något. Fredriksson 
och Taube (2012) menar att det finns en samvariation mellan elevers läsvanor och 
läsförståelse men också mellan läsvanor och attityd till läsning. De elever som läser 
mycket når bättre resultat i skolan än de elever som inte läser i samma omfattning. 
Läsande elever är också mer positivt inställda till läsning (Fredriksson & Taube, 
2012). Det verkar därmed som att läslust, d.v.s. att uppskatta läsning som aktivitet 
och därför läsa mycket, är en förutsättning för att lyckas bra i skolan. Hattie (2009) 
har i sina studier kartlagt de faktorer som påverkar elevers studieresultat och 
konstaterar att läraren är helt avgörande. 
 
Enligt litteraturutredningen Läsandets kultur (2012:65) finns tydliga tendenser till 
att läsfärdighet och läsning av skönlitteratur minskar bland ungdomar. Utredningen 
visar också att det råder stora skillnader i läsvanor mellan könen där unga kvinnor 
läser i mycket högre utsträckning än män. Om detta är ett tecken på att 
skönlitteraturens status bland unga är på nedgång vill vi låta vara osagt. Samtidigt 
finns från samhällets sida en önskan om att läsning av fack- och skönlitteratur ska 
öka, och det råder fortfarande en tro på att litteratur och läsförmåga utgör viktiga 
aspekter i ett fungerande demokratiskt samhälle (Prop. 2013/14:3, s.7). I 
litteraturpropositionen Läsa för livet (2013/14:3 s.22) anges att ”alla i Sverige ska 
[…] ges möjlighet att utveckla en god läsförståelse och ha tillgång till litteratur av hög 
kvalitet”. Som ett led i att uppnå målet uttrycks att fler än idag behöver ta del av fack- 
och skönlitteratur och att det i samhället etableras en ökad kunskap om ”läsningens 
betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet” (Prop. 2013/14:3, s, 
22). 
 
En naturlig och viktig aktör för att inspirera till mer läsning av litteratur och etablera 
goda läsvanor i tidig ålder är skolan och alla de lärare som arbetar där. Uppdraget 
synliggörs i läroplanen som föreskriver att en del av lärarens uppdrag är att stimulera 
elevernas intresse för läsning (Skolverket, 2016). Det kan tolkas som att det därmed 
inte räcker att undervisa om lästeknik och förståelsestrategier, utan elevernas läslust 
behöver också väckas till liv. Frågan om hur lusten att läsa kan stimuleras hos barn i 
grundskoleåldern tycks vara en fråga som intresserat ett flertal pedagoger och andra 
som är engagerade i barns läsutveckling. En vanlig uppfattning, som återfinns hos 
flera som skrivit om barn och läsning i skolan, verkar vara att lärarens egna läsvanor 
och attityd till läsning har ett finger med i spelet. 
 
Chambers (2011:115) hävdar att en fundamental grundprincip är att ”läsare skapar 
läsare” och menar att vad och hur mycket läraren själv läser kommer att påverka 
elevernas läsvanor. Att som barn utvecklas till att bli en tänkande läsare förutsätter i 
de flesta fall stöd från vuxna som själva är tänkande läsare (Chambers, 2011:117). 
 
Molloy och Ejeman (1997:4) skriver att det existerar ett ”positivt samband mellan 
lärarens egen läsning av fack- och skönlitteratur och elevernas prestationer i 
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svenska”. Vidare framhåller de att om läraren är intresserad av litteratur ökar 
chansen att intresset också överförs på eleverna. 
 
Fylking (2003:33) hävdar dessutom att det är särskilt viktigt att elever i åldrarna 9-12 
år, under den så kallade bokslukaråldern, hittar lusten till att läsa och att varje barn i 
den åldern ”identifierar sig som läsare”. Barn i slukaråldern är nämligen särskilt 
benägna att uppslukas av böcker och läsning, vilket medför att om goda läsvanor 
etableras hos ett barn under den perioden är sannolikheten större att barnet 
fortsätter att läsa även i högre ålder. Författaren poängterar att för att möjliggöra det 
kan en intresserad och bildad lärare utgöra ett betydelsefullt stöd och konstaterar 
också att en läsande förebild är en faktor som kan påverka. 
 
Utifrån ovanstående blir det intressant att känna till vad framtidens lärare har för 
relation till läsning av skönlitteratur. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Den svenska skolan har ett läsfrämjande uppdrag med syfte att stimulera elevernas 
intresse för läsning. Tidigare forskning har uppmärksammat att den verksamma 
lärarens egna läsvanor och attityd till böcker och läsning påverkar vilken typ av 
läsundervisningspraktiker som används i klassrummet och benägenheten och 
förmågan att inspirera och motivera elever till att bli engagerade läsare. Syftet med 
den här studien är att bidra med kunskap om skönlitteraturens status hos framtida 
svensklärare. Vilket värde tillskrivs skönlitteratur och vilken tilltro finns till 
läsningens positiva effekter? 

Forskningsfråga: Hur ser läsvanor och attityder till läsning av skönlitteratur ut bland 
blivande svensklärare i årskurs 4–6? 
 
Resultatet tolkas och diskuteras med hjälp av Bourdieus teori om kapital och 
relateras till tidigare forskning. 
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2 Bakgrund 
I följande kapitel vill vi sätta in vår studie i ett större sammanhang med fokus på 
fenomenets implikationer för skolans läsfrämjande uppdrag. Först och främst vill vi i 
avsnitt 2.1 förtydliga hur vi i den här studien använder begreppet attityder. Avsnitt 
2.2 behandlar skolans läsfrämjande uppdrag, hur det motiveras och hur det står 
uttryckt i skolans styrdokument. I avsnitt 2.3 belyser vi tidigare forskning som 
behandlar sambandet mellan lärares läsvanor och attityd till läsning och dess 
konsekvenser för läsundervisningen. Vi anser att den typen av forskning till stor del 
motiverar vår studie och gör den relevant. Till sist, i avsnitt 2.4, redogör vi för 
resultaten i fyra tidigare studier som har genomförts med liknande syfte och 
forskningsfrågor som vår egen. Vad beträffar den tidigare forskningen har vi sökt på 
såväl svenska som nationella studier och enbart tagit med studier som är 
kvalitetsgranskade. 

2.1 Attityder 

Inom den socialpsykologiska disciplinen är det vanligt att definiera begreppet attityd 
som ett koncept bestående av tre olika komponenter: En tanke- och 
kunskapskomponent (kognitiv) som handlar om vilka föreställningar och tankar vi 
har om ett visst fenomen, objekt eller handling. Därtill kommer en känslokomponent 
(affektiv) som åsyftar de känslor som objektet kan ge upphov till. Till sist tillkommer 
även en handlingskomponent som avser vår benägenhet att handla i förhållande till 
det aktuella objektet (Angelöw, Jonsson, & Stier, 2015). De tre olika komponenterna 
är oftast samstämmiga men det kan också förekomma att det råder konflikt mellan de 
olika beståndsdelarna. Det är heller inte självklart att en individs positiva inställning 
gentemot en aktivitet medför handling (Bijvoet, 2013:124-125). Fortsättningsvis när 
vi använder begreppet attityd tar vi hänsyn till ovanstående definition och menar 
samtidigt att dessa tre komponenter tillsammans uttrycker en generell värdering och 
inställning till något. 
 
Så som antyds av Bijvoet (2013:124) utgår vi från att tanke- och 
kunskapskomponenten i hög grad samspelar och påverkas av känslokomponenten, 
vilket medför att dessa båda komponenter är svåra att värdera separat. Därför, när vi 
i vår studie undersöker vilka värden som skönlitteraturen tillskrivs, och vilken 
uppfattning och tilltro som finns till den, menar vi att det utgör ett gemensamt mått 
på dessa två komponenter. 
 
Avslutningsvis vill vi förtydliga att när vi uttrycker oss om informanternas attityder i 
texten är det främst de kognitiva och affektiva aspekterna av begreppet som vi anser 
oss kunna belysa. Vad beträffar handlingskomponenten är vi av uppfattningen att 
den istället synliggörs bäst genom att titta på individens läsvanor. 

2.2 Skolans läsfrämjande uppdrag 

Vad beträffar litteraturens status i samhället tycks den, åtminstone bland 
makthavare, fortsatt inneha en hög ställning. I litteraturpropositionen Läsa för livet 
(Prop. 2013/14:3), som ligger till grund för de nationella målen för litteratur och 
läsfrämjande, tillskrivs läsning av litteratur en rad positiva värden. Likaså poängteras 
vikten av att i tidig ålder tillgodogöra sig litteratur. Där hävdas bland annat att om 
fler tar del av litteratur i unga åldrar ”stärks kunskaps- och bildningsnivån” och att 
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det är ”en förutsättning för att människor ska växa och utvecklas även som vuxna” 
(Prop. 2013/14:3, s.7). Vidare tillskrivs litteratur och läsning ett värde i sig genom 
dess förmåga att ”förmedla upplevelser och känslor”. Skönlitteraturen lyfts fram som 
särskilt betydelsefull då den påstås ha en ”stor betydelse för lusten att läsa och 
utveckla en läsning som bidrar till mer avancerad läsförståelse” (Prop. 2013/14:3, 
s.27). Slutligen slår propositionen fast att ”litteraturen hjälper oss att förstå världen 
och oss själva” (Prop. 2013/14:3, s.7) och att ”det är av stor vikt att barn och unga 
regelbundet tar del av litteratur av olika slag” (Prop. 2013/14:3, s.27). Ovanstående 
tyder på att det existerar en tro på att läsning av litteratur är viktigt både ur ett 
individ- och samhällsperspektiv. 

Uppfattningen om att läsning av litteratur, på olika sätt, utgör en viktig 
kunskapskälla synliggörs också i skolans styrdokument. Ett av skolans mer 
övergripande uppdrag är att skapa goda förutsättningar för elever att utveckla sin 
språkliga förmåga. Att språket tilldelas en sådan betydelsefull roll är att det ses som 
en nyckel till att utveckla kommunikation, lärande och det egna tänkandet 
(Skolverket, 2011:247). I läroplanen poängteras att ”språk, lärande och 
identitetsutveckling är nära förknippade” och att eleverna för att berika sitt språk 
därför behöver ges rikliga möjligheter till att samtala, läsa och skriva (Skolverket, 
2011:9). Läsning av litteratur i skolan motiveras således delvis genom att det utgör en 
viktig komponent i den språkliga utvecklingen och i förlängningen det egna 
identitetsskapandet. Av kursplanen i svenska framgår att ett av syftena med ämnet är 
att eleverna ska ges förutsättningar att läsa och analysera skönlitteratur. Vidare 
klargörs att svenskundervisningen ska stimulera elevernas läsintresse och ansvara för 
att de också blir bekanta med ”skönlitteratur från olika tider och skilda delar av 
världen”(Skolverket, 2011:247). I Skollagen (2010:800) fastslås dessutom att alla 
elever i den svenska grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek. 

2.3 Läraren som läsande förebild 

Supporting children in their literacy learning is not an exact science, nor is it a simple matter. We can, 
howewer, make a real difference in the literary lives of young children when we serve as reading models 
and motivators and create classroom cultures that are book-rich, provide opportunities for choice, 
encourage social interactions about books, build on the familiar and reflect the view that books are the 
best reward. (Gambrell, 1999:23) 
 

Elevers attityd till och benägenhet att läsa är en komplex historia där många faktorer 
samverkar. Gambrell (1996) skriver att det verkar existera fyra nyckelfaktorer som 
påverkar elevernas motivation till att läsa: tillgången till böcker, möjligheten att välja 
vilken bok man vill läsa, förtrogenhet med böckerna och tillfällen att socialt 
interagera och samtala med andra om det lästa. I denna studie, där vi undersöker 
blivande svensklärares läsvanor och attityder till skönlitteratur, fokuserar vi enbart 
på lärarens roll och vilka implikationer det kan tänkas ha för elevers inställning och 
relation till läsning. 
 
Enligt Skolverket (2018) har det i flera studier konstaterats att barn som är positivt 
inställda till läsning av litteratur i större utsträckning har människor i sin närhet som 
också läser. Förklaringen tillskrivs delvis vår sociala förmåga och benägenhet att 
imitera andra utan uppenbar vinning. I modulen Stimulera läsintresse (Skolverket, 
2018:7) konstateras därför att ”skolans personal kan fylla en betydelsefull roll som 
läsande förebilder” och därmed utgöra en viktig inspirationskälla för elevernas egen 
läsning. 
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Ett flertal studier har påvisat att en läsande lärare är betydelsefull för elevernas 
läsutveckling och deras motivation att läsa (Applegate & Applegate, 2004, Gambrell, 
1996, Morrison, Jacobs & Swinyard, 1999, McKool & Gespass, 2009). 
 
Applegate och Applegate (2004) har genomfört en ofta refererad studie om blivande 
amerikanska lärares attityd till läsning vid namn The Peter effect. I studien hävdar de 
att lärare ofta motiverar sina elever till att läsa genom att själva dela med sig av sitt 
eget engagemang för läsning. Namnet på studien är inspirerat av den bibliska 
historien om aposteln Peter som på frågan från en tiggare om han kan avvara några 
mynt svarar, att han inte kan ge något som han inte har. Begreppet The Peter effect 
syftar således på det tillstånd som kan råda i ett klassrum, där en lärare som saknar 
intresse för läsning ska försöka stimulera sina elever till att bli intresserade och 
engagerade läsare. 
 
Gambrell (1996) lyfter fram läraren som läsande förebild. Med det menar hon en 
lärare som uppskattar att läsa och som är entusiastisk och delar med sig av sitt 
vurmande för böcker till sina elever. En lärare som är en läsande förebild kan enligt 
Gambrell utgöra en viktig faktor för möjligheten att få elever att uppskatta läsning. I 
sina intervjuer med grundskoleelever identifierades många spontana kommentarer 
om lärarens betydelsefulla inflytande över motivationen att läsa. 

Morrison, Jacobs och Swinyard (1999) har undersökt relationen mellan lärares 
läsvanor och användandet av rekommenderade instruktionsmetoder i klassrummet. 
Det som framkom av resultatet var att det finns ett samband mellan lärare som har 
en mer positiv attityd till böcker och läsning och benägenheten att använda de 
metoder för läsning som rekommenderas av forskningen. 

Resultatet stöds av Mckool och Gespass (2009:265) som i sin studie visar att lärarens 
personliga läsvanor och tankar om hur viktigt det är att läsa påverkar vilken typ av 
läsundervisning som kommer att bedrivas. Studien kunde identifiera att lärare som 
läser 30 minuter eller mer per dag är mer benägna att använda många av de 
läsfrämjande undervisningsstrategier som forskningen förespråkar. Dessutom visade 
studien att de lärare som värderar läsning högt tenderar att dela med sig av sina egna 
erfarenheter och att de i långt högre utsträckning rekommenderade specifika 
boktitlar åt sina elever, vilket är något som Chambers (2011) menar är särskilt 
betydelsefullt för elevers motivation att läsa. För att en lärare ska kunna 
rekommendera särskilda boktitlar krävs en viss kännedom om barn- och 
ungdomslitteratur vilket är en aspekt som Burgess, Sargent & Smith (2011) visat 
också har betydelse för läsundervisningens kvalitet. 

2.4 Lärarstudenters läsvanor 

I detta avsnitt redogör vi för tidigare studier av lärarstudenters läsvanor och attityder 
till läsning. Studierna som redogörs för delar väsentliga beröringspunkter med vår 
egen. The Peter Effect (Applegate & Applegate, 2004), The Peter effect revisited 
(Applegate m.fl., 2014) och The Reading Habits and Literacy Attitudes of Inservice 
and Prospective Teachers (Nathanson, Pruslow & Levitt, 2008) utgår alla tre från en 
amerikansk kontext, medan Lärarstuderandes läsvanor – hur mycket och vad läser 
blivande lärare? (Eriksson & Jönsson, 2003) behandlar fenomenet utifrån svenska 
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förhållanden. Vi har även valt att nämna en studie som har undersökt verksamma 
lärares läsvanor i Sverige. 

Applegate & Applegate (2004) har i sin studie The Peter effect undersökt läsvanor 
och attityder till läsning bland blivande amerikanska grundskolelärare. Studien 
kunde identifiera en rad typiska karaktärsdrag bland respondenterna. Utifrån dessa 
karaktärsdrag delades respondenterna in i sex olika kategorier av läsare. De sex 
kategorierna delades i sin tur in i två övergripande huvudkategorier, nämligen 
”enthusiastic readers” och ”unenthusiastic readers”. Minimikravet för att ingå i 
kategorin ”enthusiastic reader” var att studenten uttryckt en positiv inställning till 
läsning generellt och åtminstone läst en bok under det senaste sommarlovet. Inom 
kategorin återfinns även de studenter som uttrycker en kärlek till att läsa och som 
läser mycket och inom olika typer av genrer. Under kategorin ”unenthusiastic 
readers” befinner sig studenter som inte associerar läsning med en lustfylld aktivitet 
och som inte läste eller läste mycket lite under det senaste sommarlovet. Även de 
studenter som uttryckt en positiv inställning till läsning men som inte haft tid att läsa 
åtminstone en bok under sommarlovet återfinns inom denna kategori. Resultatet av 
studien visade att 48,4 % av de blivande lärarstudenterna föll in under kategorin 
”unenthusiastic readers”. Ett likande resultat uppnåddes då studien följdes upp tio år 
senare i The Peter effect revisited: Reading habits and attitudes of college students 
(Applegate m.fl., 2014). Gruppen ”Unenthusiastic readers” uppgick den här gången 
till 53 %. I studien konstateras också att attityden till läsning av litteratur skiljer sig åt 
mellan de olika läsartyperna och i hög grad påverkar entusiasmen för att läsa. Det 
upptäcktes bland annat att ”Enthusiastic readers” tenderar att uppfatta läsning som 
intellektuellt stimulerande, kunskapsbringande och perspektivvidgande. Bland 
”Unenthusiastic readers” upptäcktes istället att det var vanligare att associera läsning 
med att det är nödvändigt för att erhålla goda betyg eller att det genererar kunskap 
som man kan ha nytta av i sin karriär. 

Nathanson, Pruslow & Levitt (2008) utgick från det frågeformulär om läsvanor som 
konstruerats och använts av Applegate och Applegate (2004), som redogjorts för 
ovan, i en ytterligare studie på både blivande och nyutexaminerade lärare. Förutom 
att kartlägga läsvanor och attityder till läsning var intentionen med studien även att 
bidra med kunskap om hur lärarnas utbildning, såväl grundskola som högre 
utbildning, inverkat på deras lust att läsa. Två omständigheter framkom då som 
särskilt signifikanta. Studien visade att entusiastiska läsare i högre utsträckning haft 
en mer positiv upplevelse av läsning i grundskolan. Dessa uppgav också att deras 
lärare delat med sig av sin uppskattning att läsa. Däremot framkom inga markanta 
skillnader vad avser huruvida undervisningen fokuserat på efferent eller estetisk 
läsning. Studien antyder sammantaget att det bland nyutexaminerade lärare och 
lärarstudenter existerar en utbredd aliteracy, det vill säga trots läskunnighet saknas 
ett personligt intresse för läsning, och även om uppfattningen är att det är viktigt att 
lärare läser är studenterna inte särskilt benägna att själva investera i aktiviteten 
(Nathanson, Pruslow & Levitt, 2008). 
 
För svenska förhållanden har en studie om lärarstudenters läsvanor (Eriksson & 
Jönsson, 2003) genomförts av forskare kopplade till lärarutbildningen vid Malmö 
högskola. Studiens syfte var bland annat att få kunskap om hur mycket tid 
lärarstudenter ägnar åt nöjesläsning och vilken typ av litteratur som studenterna 
läser. Enligt studien ägnar lärarstudenter i genomsnitt 2 timmar och 12 minuter i 
veckan åt att läsa böcker annat än kurslitteratur. Det framkom även att 19 % av de 
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tillfrågade inte ägnar någon tid alls till läsning av böcker. Resultatet visade också att 
det finns skillnader beroende på lärarstudenters ålder och utbildningsingång. En 
högre genomsnittlig lästid påvisades bland äldre lärarstudenter och de som valt en 
inriktning mot kultur-språk-media. Däremot konstaterades inga skillnader vad avser 
kön. Urvalsgruppen bestod av en fjärdedel av alla de lärarstudenter som år 2002 
hade påbörjat och genomfört två terminer av sin utbildning. Svarsfrekvensen för 
denna studie uppgick till 66 %, vilket författarna kommenterar är något under det 
riktmärke som krävs för att kunna generalisera undersökningsresultatet. 
 
Avslutningsvis vill vi passa på att nämna en studie med över 1000 informanter utförd 
av opinionsinstitutet Skop och beställd av Lärarnas tidning (2013), i syfte att 
kartlägga verksamma lärares läsvanor. Där framkom det att yngre lärare läser 
betydligt mindre skönlitteratur än äldre. Enligt studien är det endast 4 av 10 lärare 
som läser 6 eller fler böcker om året. Dessutom visar studien att en åttondel av de 
tillfrågade inte läser någonting alls. Siffrorna avser lärare under 40 år. 
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3 Teoretiskt perspektiv 
Studiens resultat tolkas delvis utifrån Bourdieus teori om kapital. I detta kapitel 
redogör vi därför kortfattat för hur vi har förstått teorin och ger vår tolkning av 
centrala begrepp. 

3.1 Sociala fält 

Broady (1987:4-7) beskriver att det enligt Bourdieu existerar olika typer av fält i 
samhället där grupper av människor och organisationer med ett gemensamt intresse 
ingår. Dessa sociala fält har ingen tydlig gränsdragning utan interagerar med 
varandra. Inom och mellan de olika fälten sker konflikter och konkurrens för att 
befästa maktförhållanden. En individs maktposition inom fältet bestäms delvis av hur 
väl individens samlade kapital svarar upp mot de normer och värderingar som är 
rådande inom just det fältet. Karakteristiskt för ett socialt fält är enligt Broady 
(1989:3) att det förfogar över en specifik form av symboliskt kapital, kapital som av 
gruppen anses som värdefullt och tillskrivs ett värde, som kan erhållas genom 
särskilda investeringar (till exempel att investera i läsning), insatser och vinster. 

3.2 Kapital 

Bourdieu breddar klassanalysen genom att tala om olika typer av kapital som en 
individ kan förfoga över och använda sig av för att åtnjuta åtkomst till de högre 
samhällsskikten och sociala positioner av betydelse (Broady, 1987). Förutom 
materiella tillgångar i form av ekonomiskt kapital nämner Bourdieu socialt kapital, 
symboliskt kapital och kulturellt kapital. 

3.3 Kulturellt kapital 

Vi har förstått Bourdieus begrepp kulturellt kapital som en slags allmänbildning, i 
form av tillräcklig kännedom om historia, kultur, naturvetenskap och samhällsfrågor, 
som krävs för att kunna röra sig inom och delta i de sociala fält som är betydelsefulla 
ur ett maktperspektiv (jfr Broady, 1987:5). Här har också språket en central betydelse 
då en god språklig framställning, såväl verbal som skriftlig, i kombination med 
bildning möjliggör att flexibelt kunna verka inom en rad olika sociala fält och 
institutioner. Kulturellt kapital medför möjligheten att både kunna distansera sig från 
mindre betydelsefulla sociala fält och att närma sig fält där det kulturella kapitalet är 
fördelaktigt och användbart. Det kulturella kapitalet baseras på en trosföreställning 
som dikterar vad som är mer eftersträvansvärt än något annat. Kulturellt kapital är 
därför endast användbart om det erkänns och att det samtidigt existerar 
sammanhang där kapitalet tillskrivs ett värde (Broady, 1987:4–7). Läsning av 
skönlitteratur kan utifrån ovanstående tolkning sägas medföra en form av kulturellt 
kapital ur minst två olika aspekter. Dels om vi beaktar den språkutvecklande 
aspekten av läsning av skönlitteratur och dels skönlitteraturens möjliga inverkan på 
individens grad av bildning. Till skillnad från mer statiskt kapital kan det kulturella 
kapitalet på detta sätt förvärvas. Vidare uppfattar vi att läsning av skönlitteratur kan 
utgöra en värdefull resurs inom en särskild social kontext om det tillskrivs ett värde 
av andra individer inom samma fält. Det fungerar då som ett symboliskt kapital som 
kan användas för att erhålla status inom fältet. Det som dock avgör om förtrogenhet 
med skönlitteratur i sig medför ett kulturellt kapital är huruvida bildade människor 
fortsätter tro att litteratur är värdefullt. 
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4 Metod 
I detta kapitel redogör vi för undersökningens utformning och genomförande. Avsnitt 
4.1 behandlar enkäten och avsnitt 4.2 behandlar bearbetningen av data. I avsnitt 4.3 
diskuteras metoden, reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med avsnitt 4.4 där vi 
redogör för forskningsetiska ställningstagande. 

4.1 Metod och material 

Urvalet i den föreliggande studien består av samtliga lärarstudenter vid ett svenskt 
lärosäte som efter examen kommer att ha behörighet att undervisa i svenskämnet för 
årskurs 4–6. Initialt bedömdes gruppenkät i pappersform som lämpligt 
tillvägagångssätt, utifrån urvalets storlek, för att säkerställa hög svarsfrekvens utan 
att tumma på resultatens tillförlitlighet. Utbildningsplanen visade att 2 av 4 klasser 
inte hade föreläsningar under den tidsperiod då enkäten var tänkt att genomföras. 
Med anledning av detta beslutade vi att skapa en digital enkät som kunde skickas ut 
via de mejladresser som studenterna registrerat vid lärosätet. Google Formulär 
användes för att skapa den digitala enkäten, eftersom verktyget bedömdes som 
användarvänligt och innehåller flera önskvärda funktioner. Enkätens frågor och det 
tillhörande missivbrevet konstruerades med stor omsorg för att överensstämma med 
studiens syfte och forskningsetiska principer och omarbetades vid flera tillfällen. När 
enkäten bedömdes vara färdig testades den för att kontrollera att både funktionerna 
och frågorna fungerade. Ett tiotal personer som inte ingick i urvalet ombads att 
besvara enkäten och ge respons i form av en kort redogörelse av sin upplevelse. 
Utifrån responsen bearbetades enkäten en sista gång. 
 
Den slutgiltiga enkäten (se bilaga 1) består av 27 frågor, varav 17 frågor är 
formulerade som påståenden vilka informanterna besvarar genom att på en fyrgradig 
skala ange i vilken utsträckning påståendet stämmer in på dem. Skalans gradering är 
vald utifrån att den tvingar informanterna att ta ställning, vilket bedömdes vara 
relevant då dessa påståenden är tänkta att ge en bild av informanternas attityd till 
litteratur och läsning. De inledande frågorna handlar om informanternas kön, ålder 
och hur långt de kommit i utbildningen. Att informanterna ombeds ange sin 
mejladress beror på den digitala enkätens funktioner och används inte vidare i 
studien. I ett försök att få in dataunderlag som eventuellt kan förklara skillnader 
orsakade av socioekonomiska faktorer efterfrågas också föräldrarnas huvudsakliga 
sysselsättning. Därpå följer fyra frågor om informanternas läsvanor, vilket anges i 
uppskattad tid per dag, antal lästa böcker eller böcker de lyssnat till det senaste året 
och hur ofta informanterna läser under förutsättning att de har möjlighet. Som ett 
komplement till frågorna används fyra påståenden som berör informantens läsvanor. 
Dessa påståenden handlar om huruvida informanterna finner njutning i läsning, 
föredrar att läsa böcker framför att göra andra saker, alltid har en bok igång och 
huruvida de skulle läsa i större omfattning om de hade möjlighet. Frågorna och 
påståendena om läsvanor är skapade för att ge underlag som möjliggör besvarande av 
den första delen av forskningsfrågan (som berör läsvanor). 
 
För att generera dataunderlag som kan besvara den andra delen av forskningsfrågan 
(om attityd) avslutas enkäten med 13 påståenden som berör informanternas 
uppfattning av skönlitteratur i olika sammanhang. Vissa av påståendena har skapats 
med ett gemensamt tema (eller tolkas beröra attityd till liknande fenomen). 
Anledningen till detta är att möjliggöra en mer tillförlitlig analys då fler frågor om 
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samma fenomen ger ett dataunderlag med högre tillförlitlighet. Enkätfråga 17 ligger 
till grund för temat Läsning av skönlitteratur som viktigt i ett fungerande 
demokratiskt samhälle, enkätfrågorna 16, 20 och 21 ligger till grund för temat 
Skönlitteraturens bidrag för identitetsskapande, förmåga att inta andra perspektiv 
och utvecklandet av goda mänskliga egenskaper, enkätfrågorna 15 och 18 ligger till 
grund för temat Läsning av skönlitteratur som bildande och bra för hjärnan, 
enkätfrågorna 22 och 23 ligger till grund för temat Barns läsning av skönlitteratur, 
enkätfrågorna 24 och 25 ligger till grund för temat Användning av skönlitteratur i 
skolans undervisning och enkätfrågorna 26 och 27 ligger till grund för temat 
Betydelsen av att som lärare vara en läsande förebild. När vi har tolkat och bedömt 
informanternas attityd har vi utgått från den modell för gradering av värderingar som 
beskrivs av Bijvoet (2013:124), det vill säga att en individs attityd (till läsning av 
skönlitteratur) befinner sig någonstans på en graderad skala där den ena 
ytterpunkten utgörs av ett positivt värde och den andra ytterpunkten av ett negativt 
värde. Individens position på den graderade skalan avgör vilken attityd (disposition) 
hen har till attitydobjektet. Om individen placerar sig i mitten anses hen vara neutral 
eller ambivalent inför det attitydobjekt som avses. 
 
Lärosätets administrativa avdelning för lärarutbildning kontaktades för att få tillgång 
till aktuella mejladresser och enkäten skickades ut under påskhelgen. Efter tre dagar 
skickades en första påminnelse ut till de som inte svarat. Ytterligare en påminnelse 
skickades ett par dagar senare och enkäten stängdes för svar efter drygt en vecka. 
Svarsfrekvensen uppgick då till 40,5 % (n=32) vilket, med hänsyn till urvalsgruppens 
storlek och den begränsade tiden för undersökningen, bedömdes som tillräckligt för 
studiens syfte, även om en högre svarsfrekvens varit önskvärd för att göra resultatet 
mer tillförlitligt. 

4.2 Databearbetning 

Samtliga enkätsvar exporterades till Excel. Dataunderlaget blev mer överskådligt, 
vilket underlättade databearbetningen som inleddes genom att separat studera varje 
informants utsaga (enkät) utifrån frågorna om läsvanor (frågorna 7–14). För att få 
fram olika läsartyper har vi som huvudkriterier tittat på antal lästa titlar per år och 
mängden tid som informanterna ägnar åt läsning av skönlitteratur en vanlig vecka 
(frågorna 7 och 8). Som komplement till detta användes frågorna 11–14 för att får en 
mer nyanserad bild av informantens läsvanor. På så vis blev det möjligt att synliggöra 
att läsvanor kan skilja sig åt trots att antal lästa titlar är detsamma. Ett mönster 
kunde då urskiljas som gjorde det möjligt att kategorisera informanterna utifrån 
skillnaderna i läsvanor. I avsnitt 5.1 redogörs för de fyra olika 
kategorierna/läsartyperna som vi har kunnat urskilja. 
 
Enkätens avslutande 13 påståenden (frågorna 15-27) grupperades utifrån teman. För 
varje tema beräknades den enskilda informantens svar i form av ett medelvärde. Ett 
medelvärde högre än 2,5 tolkades som en positiv attityd, medan ett medelvärde på 
2,5 eller lägre tolkades som neutral eller negativ attityd. Varje fråga ger som lägst 1 
och som högst 4. Om ett tema utgörs av tre frågor och en informant svarar 
motsvarande 1 på en fråga och 2 på övriga två räknas medelvärdet av 1 + 2 + 2 ut, dvs. 
5 delat med 3 = 1,7, vilket innebär negativ attityd. Utifrån den bakgrundsforskning 
som presenterats tidigare (se avsnitt 2.3) är det framförallt relevant att sortera ut 
andelen lärarstudenter med positiv attityd och ställa dessa i relation till de 
informanter som har en neutral eller negativ attityd. 
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Vårt antagande var att informanternas attityder har betydelse för och påverkar deras 
läsvanor. Vi sammanställde därför tabeller som möjliggör jämförelser mellan 
attityder och läsartyp (se avsnitt 5.2). I tidigare studier redogörs det för hur läsvanor 
ser ut i förhållande till kön. Vi sammanställde därför en tabell som visar hur 
fördelningen av män och kvinnor ser ut i de olika kategorierna av läsartyper. 
Resultatet (jämförelsen) påverkas av urvalet som till majoriteten består av kvinnor. 
 

4.3 Metoddiskussion 

Eftersom lärare har ett läsfrämjande uppdrag är läsning och skönlitteraturens 
fördelar ett ämnesområde som behandlas under samtliga grundlärarutbildningar på 
det aktuella lärosätet, oavsett åldersinriktning. Det kan därför antas att 
urvalsgruppen, i större utsträckning än allmänheten, uppger sig ha en positiv 
uppfattning både till läsning av skönlitteratur och fördelarna med aktiviteten. Vi gör i 
denna studie ingen jämförelse mellan lärarstudenter och allmänheten, men det kan 
tyckas rimligt att i det avseendet förvänta sig övervägande positiva uppfattningar då 
de förmedlas till lärarstudenter under utbildningen. 
 
Antalet informanter har betydelse för resultatens tillförlitlighet. Vi har gjort 
bedömningen att svarsfrekvensen är tillräcklig (i förhållande till urvalet och den 
relativt begränsade tid under vilken undersökningen utfördes) för att kunna utläsa 
något ur resultatet, men tillförlitligheten blir naturligtvis lidande. Ett tydligt exempel 
på detta är i den relativt lilla kategorin Den engagerade läsaren där en informant 
konstant svarar avvikande, vilket får stor konsekvens för den procentuella 
fördelningen. Detsamma gäller för jämförelsen mellan män och kvinnor eftersom 
urvalet till klar majoritet består av kvinnor. Om svarsfrekvensen varit något högre 
hade avvikelsen fått mindre betydelse. Undersökningsmetoden är en möjlig 
förklaring till avvikelser. Vi har resonerat kring vad som orsakat de avvikelser vi 
upptäckt i dataunderlaget och konstaterar att förklaringen troligast ligger i 
utformningen av enkätfrågorna. Att försöka utesluta alla informanter som 
missförstått frågor i syfte att öka resultatets tillförlitlighet låter sig inte med lätthet 
göras, eftersom det inte alltid är uppenbart huruvida informanten missförstått 
frågan. Svaren kan verka orimliga men vi kan inte med säkerhet hävda att det rör sig 
om missförstånd och därför bortse ifrån informantens svar. Vi har istället låtit dem 
vara kvar och lyfta fram att vi är medvetna om att de finns där och att de (till följd av 
det relativt lilla antalet informanter) kan ha en påverkan på resultatet. Ett annat 
möjligt alternativ för att minska påverkan från orimliga svar är att i större 
utsträckning använde tillvägagångssättet med fler frågor som berör samma tema. 
Orimliga svar på enstaka frågor inom respektive tema får mindre betydelse för temat 
i helhet då frågorna är flera. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att mängden 
data blir mycket större (vilket innebär att bearbetningen blir mer tidskrävande). 
Enkäten hade då också blivit betydligt längre vilket kan minska informanternas 
benägenhet att besvara enkäten med konsekvensen att svarsfrekvensen blir lägre. 
 
Genom att vara noggrann vid bearbetningen av data kan studieresultatens reliabilitet 
(tillförlitlighet) förbättras. Vi har därför begränsat databearbetningen till enkla 
beräkningar av medelvärden som noga kontrollerats. Det har i förhållande till syftet 
inte bedömts vara nödvändigt att göra mer avancerade beräkningar. Validitet beaktas 
i denna studie redan vid utformande av enkäten. Genom omsorgsfull 
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frågeformulering säkerställdes att enkäten kunde generera det dataunderlag som 
behövdes för att besvara studiens forskningsfrågor. Det har också varit viktigt för oss 
att i arbetet stanna upp och reflektera kring hur processen förhållit sig till syfte och 
frågeställning eftersom också det upplevs påverka studiens validitet. 
 

4.4 Forskningsetik 

I denna studie har vi beaktat följande forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När enkäten skickades 
ut bifogades ett brev innehållande beskrivning av studiens syfte, vad som förväntades 
av deltagarna, att deltagande var frivilligt och att informanten genom att svara på 
enkäten betraktas ge sitt samtycke. Brevet innehöll också information om att 
insamlad data anonymiseras i samband med bearbetning och därmed kommer inga 
uppgifter som redovisas i studien gå att spåra tillbaka till de enskilda informanterna 
och att all information som samlas in enbart avses användas i denna studie. Vi anser 
därmed att vi på lämpligt sätt förhållit oss till god forskningssed. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas och tolkas studiens resultat. Avsnitt 5.1 avser att besvara den 
aspekt av forskningsfrågan som rör blivande lärarstudenters läsvanor. Den del av 
forskningsfrågan som behandlar attityder till läsning av skönlitteratur redogörs för 
separat under avsnitt 5.2. 

5.1 Läsartyper 

Vi har bland informanterna kunnat urskilja fyra olika kategorier av läsare (läsartyper) 
som vi har benämnt som Den engagerade läsaren, Lightläsaren, Semesterläsaren 
och Ickeläsaren. Genom att presentera de fyra olika läsartyperna ämnar vi att 
besvara hur läsvanor ser ut och skiljer sig åt inom den grupp av lärarstudenter som 
deltagit i studien. Nedan redogörs för vad som kännetecknar och är utmärkande för 
varje kategori. Därefter följer en frekvenstabell och ett diagram som talar om hur 
fördelningen ser ut mellan de olika läsartyperna. 
 
Den engagerade läsaren 
Den engagerade läsaren läser 10 eller fler böcker om året. Särskilt utmärkande för 
Den engagerade läsaren är att läsningen sker kontinuerligt och att litteratur utgör ett 
naturligt inslag i personens liv. Hen läser något varje dag eller flera dagar i veckan 
och har oftast eller alltid en bok igång. Den engagerade läsaren finner njutning av att 
läsa och spenderar åtminstone 5 timmar i veckan åt aktiviteten. 
 
Lightläsaren 
Lightläsaren tar del av litteratur på regelbunden basis men inte i samma 
utsträckning som den engagerade läsaren. Här återfinns personer med varierande 
grad av läsning men som har gemensamt att de vanligen ägnar åtminstone 60 
minuter eller mer i veckan på att läsa litteratur och läser mellan 3 och 8 böcker per 
år. Lightläsaren uppskattar att läsa men föredrar i de flesta fall att hellre göra andra 
saker och har inte alltid en bok igång. 
 
Semesterläsaren 
Semesterläsaren uppskattar att läsa litteratur men upplever att det inte finns 
tillräckligt med tid. En vanlig vecka sker ingen läsning alls och hen har sällan en bok 
igång. Utmärkande för Semesterläsaren är att trots att ingen eller lite läsning sker till 
vardags så läser hen minst ett par böcker eller fler om året. Läsningen som sker 
verkar därmed vara förbehållen ledigheter eller andra specifika tillfällen. Typiskt för 
Semesterläsaren är också att hen skulle läsa mer om hen upplevde att tid och 
möjlighet fanns.   
 
Ickeläsaren 
Ickeläsaren har sällan eller aldrig en bok igång. Inom denna kategori ingår personer 
som inte läser böcker alls eller möjligtvis någon enstaka bok per år. Här återfinns 
också de personer som läser mindre än 60 minuter i veckan i kombination med att 
inte heller uppskatta läsning av skönlitteratur som aktivitet. 
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Tabell 1 visar frekvensen av informanter inom varje kategori samt det totala antalet 
som deltagit i studien.  
 
Tabell 1 Läsartyper 

Läsartyp Antal 
Den engagerade läsaren  5 
Lightläsaren 12 
Semesterläsaren  6 
Ickeläsaren 9 
Totalt  32 

 
Figur 1 visar hur stor procentuell andel av informanterna som ingår i respektive 
kategori av läsartyper. Som figuren åskådliggör utgör lärarstudenter en heterogen 
grupp med stora variationer och ytterligheter vad avser läsvanor. Lärarstudenterna 
som medverkat i studien består av 16 % engagerade läsare, 37 % lightläsare, 19 % 
semesterläsare och 28 % ickeläsare. De läsartyper som läser kontinuerligt utgör 
tillsammans 53 % av totalen, och de läsartyper som läser ibland eller inte alls uppgår 
till 47 %. 
 

 
Figur 1 Läsartyper 
 
Tabell 2 visar hur de olika läsartyperna fördelar sig utifrån kön. Av tabellen framgår 
att enbart kvinnor återfinns i kategorierna Den engagerade läsaren och 
Semesterläsaren. Av det totala antalet män som medverkat i studien (9) har 56 % 
kategoriserats som lightläsare och resterande 44 % som ickeläsare. Av det totala 
antalet kvinnor som medverkat i studien (23) är 22 % engagerade läsare, 30 % 
lightläsare, 26 % semesterläsare och 22 % ickeläsare; kvinnorna fördelar sig alltså 
ganska jämnt mellan de olika läsartyperna. 
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Tabell 2 Läsartyper utifrån kön (inom parentes andelen av det totala antalet 
informanter för respektive kön) 

Kön Den 
engagerade 

läsaren 

Lightläsaren Semesterläsaren Ickeläsaren antal 
informanter 

män  
 

0 (0 %) 5 (56 %) 0 (0 %) 4 (44 %) 9 

kvinnor 
 

5 (22 %) 7 (30 %) 6 (26 %) 5 (22 %) 23 

män och 
kvinnor 

5 (16 %) 12 (37 %) 6 (19 %) 9 (28 %) 32  

 
Resultatet kunde inte visa några tydliga samband mellan läsvanor och ålder. Inte 
heller påvisades att informanternas socioekonomiska bakgrund skulle utgöra en 
betydelsefull aspekt för hur mycket läsning som bedrivs. 

5.2 Attityder 

I detta avsnitt redogörs för informanternas attityder till olika aspekter av 
skönlitteratur och läsning av skönlitteratur (attitydobjektet). Informanternas attityd 
har kategoriserats som antingen positiv eller negativ/neutral. Attityderna presenteras 
med hjälp av sex tabeller som alla belyser olika sammanhang eller fenomen med 
fokus på skönlitteraturens roll. Tabellerna avser också att belysa skillnader och 
likheter mellan de olika läsartypernas attityder. 
 
Tabell 3 visar informanternas uppfattning om huruvida läsning av skönlitteratur hos 
befolkningen utgör en viktig faktor för att uppnå ett fungerande demokratiskt 
samhälle. Tabell 3 visar att det bland gruppen lärarstudenter totalt råder synnerligen 
delade uppfattningar om fenomenet. Inom den undersökta gruppen uppvisar 56 % en 
positiv attityd och 44 % en negativ attityd. Skillnader finns dock mellan de olika 
läsartyperna där Den engagerade läsaren tillskriver läsning av skönlitteratur ett 
demokratiskt värde i långt högre utsträckning (80 %) än övriga läsartyper. Hos både 
Lightläsaren och Ickeläsaren är det enbart ungefär hälften, 50 % respektive 56 %, 
som anser att det är viktigt ur demokratisynpunkt att människor tar del av 
skönlitteratur. Bland Semesterläsare är andelen något högre (67 %).  
 
Tabell 3 Attityder till läsning av skönlitteratur som viktigt i ett fungerande 
demokratiskt samhälle (inom parentes andelen av det totala antalet informanter i 
varje kategori). 

Attityd Den 
engagerade 

läsaren 

Lightläsaren Semesterläsaren Ickeläsaren totalt 

positiv 
 

4 (80 %) 6 (50 %) 4 (67 %) 4 (44 %) 18 (56 %) 

negativ  
 

1 (20 %) 6 (50 %) 2 (33 %) 5 (56 %) 14 (44 %) 

antal 
informanter 
 

5  12  6  9  32  
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Tabell 4 visar att 69 % av informanterna har en uppfattning om att läsning av 
skönlitteratur bidrar till individens identitetsskapande, förmåga att förstå sig själv 
och andra bättre och utvecklandet av goda mänskliga egenskaper. Tabell 4 visar också 
att det finns ett samband mellan mängden läsning och tilltro till skönlitteraturens 
bidrag till ovan nämnda självutvecklande aspekter. Tendensen är att en större andel 
individer med positiv attityd återfinns hos de läsartyper som läser i större 
utsträckning och mer kontinuerligt. Hos Den engagerade läsaren är det 80 % som 
anger en positiv attityd och hos Lightläsaren 75 %. Motsvarande andel hos 
Semesterläsaren är 67 % och hos Ickeläsaren 56 %.  
 
Tabell 4 Attityder till skönlitteraturens bidrag för identitetsskapande, förmåga att 
inta andra perspektiv och utvecklandet av goda mänskliga egenskaper (inom parentes 
andelen av det totala antalet informanter i varje kategori). 

Attityd Den 
engagerade 

läsaren 

Lightläsaren Semesterläsaren Ickeläsaren totalt 

positiv 
 

4 (80 %) 9 (75 %) 4 (67 %) 5 (56 %) 22 (69 %) 

negativ  
 

1 (20 %) 3 (25 %) 2 (33 %) 4 (44 %) 10 (31 %) 

antal 
informanter 

5 12 6 9 32  

 
Tabell 5 visar informanternas uppfattning om skönlitteraturens positiva inverkan på 
hjärnans kognitiva funktioner och om läsning av skönlitteratur bidrar till en ökad 
kunskap och förståelse av världen (bildning). Det är en övertygande majoritet (81 %) 
av informanterna som har en tilltro (positiv attityd) till att läsning av skönlitteratur 
generellt är bra för hjärnan och som anser att aktiviteten påverkar individens grad av 
bildning. Informanter med negativ eller neutral attityd återfinns inom alla läsartyper 
förutom hos Semesterläsaren. Utöver det går det inte att se några särskilda samband 
mellan läsartyp och attityd.  
 
Tabell 5 Attityder till läsning av skönlitteratur som bildande och bra för hjärnan 
(inom parentes andelen av det totala antalet informanter i varje kategori).  

Attityd Den engagerade 
läsaren 

Lightläsaren Semesterläsaren Ickeläsaren totalt 

positiv 
 

4 (80 %) 9 (75 %) 6 (100 %) 7 (78 %) 26 (81 %) 

negativ eller 
neutral 
 

1 (20 %) 3 (25 %) 0 (0 %) 2 (22 %) 6 (19 %) 

antal 
informanter  
 

5 12 6 9 32  

 
Tabell 6 visar informanternas attityd till barns läsning av skönlitteratur. Som tabell 6 
visar är det en stor andel (88 %) av informanterna som är av uppfattningen att det är 
viktigt att barn tar del av skönlitteratur. Alla läsartyper uppvisar en positiv attityd där 
Lightläsaren utmärker sig något genom att inte ha någon negativ eller neutral 
representation. I övrigt visar resultatet inga stora skillnader mellan läsartyperna.  
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Tabell 6 Attityder till barns läsning av skönlitteratur (inom parentes andelen av det 
totala antalet informanter i varje kategori). 

Attityd Den engagerade 
läsaren 

Lightläsaren Semesterläsaren Ickeläsaren totalt 

positiv 
 

4 (80 %) 12 (100 %) 5 (83 %) 7 (78 %) 28 (88 %) 

negativ eller 
neutral 
 

1 (20 %) 0 (0 %) 1 (17 %) 2 (22 %) 4 (12 %) 

totalt 5 12 6 9 32  
 
Tabell 7 visar informanternas attityd till att använda skönlitteratur i skolans 
undervisning. En positiv attityd uppvisas av enbart 53 % av informanterna. Resultatet 
visar att stora skillnader finns mellan de olika läsartyperna, där tendensen är att ju 
mer individen själv läser, desto mer benägen är man att uppfatta det som att skolan 
har som uppgift att barn tar del av skönlitteratur. Inom kategorierna Semesterläsare 
och Ickeläsare uppvisar så mycket som 67 % av de svarande en negativ eller neutral 
attityd. Av de informanter totalt som har en negativ eller neutral attityd återfinns 
67 % (10 av 15) inom någon av dessa läsartyper. Anmärkningsvärt är också att 
andelen av De engagerade läsarna som uppvisar en negativ eller neutral attityd 
uppgår till 40 %. Lightläsaren är den läsartyp som är mest benägen (75 % av 
informanterna inom kategorin) att tillskriva litteraturen ett högt värde i skolan.  
 
Tabell 7 Attityder till att använda skönlitteratur i skolans undervisning (inom 
parentes andelen av det totala antalet informanter i varje kategori).  

Attityd Den engagerade 
läsaren 

Lightläsaren Semesterläsaren Ickeläsaren totalt 

positiv 
 

3 (60 %) 9 (75 %) 2 (33 %) 3 (33 %) 17 (53 %) 

negativ eller 
neutral  
 

2 (40 %) 3 (25 % ) 4 (67 %) 6 (67 %) 15 (47 %) 

totalt 
 

5 12 6 9 32  

 
Tabell 8 visar informanternas attityder till betydelsen av att som grundlärare med 
inriktning år 4–6 läsa skönlitteratur och sambandet mellan lärarens egna läsvanor 
och kvaliteten på undervisningen. Av resultatet framgår att det enbart är 56 % av 
informanterna som betraktar läsning av skönlitteratur som viktigt för lärare. 
Resultatet antyder också stora skillnader i attityd mellan de som läser mest och de 
som läser minst. Den engagerade läsaren är den läsartyp som har en tydligast positiv 
attityd (80 %), medan det bland Ickeläsarna är färre än hälften (44 %). Övriga 
läsartyper uppvisar en mer nyanserad bild. Bland Lightläsarna är det bara hälften 
(50 %) som betraktar lärarens egna läsvanor som betydelsefulla och bland 
Semesterläsarna är det 67 %. 
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Tabell 8 Attityder till betydelsen av att som lärare vara en läsande förebild (inom 
parentes andelen av det totala antalet informanter i varje kategori). 

Attityd Den engagerade 
läsaren 

Lightläsaren Semesterläsaren Ickeläsaren totalt 

positiv 
 

4 (80 %) 6 (50 %) 4 (67 %) 4 (44 %) 18 (56 %) 

negativ eller 
neutral 
 

1 (20 %) 6 (50 %) 2 (33 %) 5 (56 %) 14 (44 %) 

totalt 
 

5  12  6  9  32  
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6 Diskussion 
I detta kapitel tolkas och diskuteras resultatet i sin helhet, med hjälp av Bourdieus 
teori om sociala fält och kapital, genom att både läsvanor och attityder beaktas. 
 
Vårt resultat visar att lärarstudenter utgör en social grupp där variationen är stor vad 
beträffar läsvanor och attityder till läsning av skönlitteratur. Framförallt går det att 
skönja stora ytterligheter vid jämförelse av Den engagerade läsaren och Ickeläsaren. 
Vår studie stödjer således de resultat som framkommit i Applegate & Applegate 
(2004) och Nathanson, Pruslow & Levitt (2008), att lärarstudenter som grupp inte 
har en gemensam syn på litteraturens värde och status. 
 
Som förväntat visar resultatet också ett samband mellan attityd och läsvanor, där 
informanter med en positiv attityd uppvisar en större mängd läsning och att mer tid 
ägnas åt aktiviteten. Sambandet är särskilt framträdande då ytterligheter av 
läsartyper jämförs. Framförallt ses sambandet i uppfattningen om att läsning av 
skönlitteratur är identitetsskapande och bidrar till en ökad förståelse om sig själv och 
andra (se tabell 2). De lärarstudenter som läser kontinuerligt och en större mängd 
har också en mer positiv attityd till skönlitteraturens plats i skolan. En möjlig 
tolkning är att lärarstudenter som läser mycket också uppfattar att läsning av 
skönlitteratur medför ett kulturellt kapital i form av ett utvecklat språk och bildning. 
 
Litteratur som kulturellt kapital bygger på tron om dess inneboende värde, och 
litteraturens status i samhället upprätthålls utifrån att priviligierade grupper och 
institutioner uppfattar det som värdefullt. Då skolan är en viktig del i reproduktionen 
av föreställningar torde lärarnas läsvanor och attityder till läsning av skönlitteratur 
utgöra ett visst bidrag till litteraturens ställning i samhället. Om vi utgår från att 
läraryrket kan ses som ett socialt fält antyder den polariserande differentiering som 
studiens resultat påvisar att det existerar spänningar inom fältet vad beträffar tron på 
litteraturen som ett kulturellt kapital. 
 
Nära en tredjedel av lärarstudenterna återfinns inom läsarkategorin Ickeläsare och 
nära hälften av informanterna är av uppfattningen att lärarens egna läsvanor inte har 
någon betydelse för kvaliteten på läsundervisningen och läraruppdraget. Det skulle 
kunna förstås som att det inom gruppen (fältet) existerar en uppfattning om att 
förtrogenhet med skönlitteratur inte är nödvändigt för att ges tillgång till och erhålla 
status inom det sociala fält som utgörs av lärarkåren, det vill säga att läsning av 
skönlitteratur inte uppfattas medföra ett värdefullt kapital som kan användas för att 
försvara eller förbättra den egna positionen i det hierarkiska system som sociala fält 
är uppbyggt på, och inte heller att det skulle innebära en fördelaktig position att utgå 
ifrån för att höja kvaliteten på läsundervisningen. Därutöver antyder resultatet en 
synnerligen uppdelad uppfattning om skönlitteraturens värde i skolans undervisning 
och för det demokratiska samhället. Resultatet indikerar därmed också att det råder 
en viss diskrepans mellan skönlitteraturens status bland blivande svensklärare och 
den uppfattning om skönlitteraturens värde som samhällets maktskikt ger uttryck för 
och som ligger till grund för skolans läsfrämjande uppdrag (se avsnitt 2.2). Det 
innebär att det inte är en självklarhet att framtida lärare, vars uppdrag det är att 
främja goda läsvanor och stimulera barns intresse för läsning, tillskriver litteraturen 
ett högt värde i skolsammanhang eller själva läser i särskilt hög utsträckning. 
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Vid jämförelse av mäns och kvinnors läsvanor framgår att Den engagerade läsaren 
enbart utgörs av kvinnor, medan en stor andel av männen (44 %) kategoriserats som 
ickeläsare. Resultatet indikerar att störst entusiasm inför läsning av litteratur 
återfinns hos kvinnliga lärarstudenter och bryter således mot tidigare studier (jfr 
Eriksson & Jönsson, 2003) där kön inte varit en framträdande faktor för mängden 
läsning. En möjlig tolkning är att det existerar olika uppfattningar om vad som utgör 
ett symboliskt kapital för kvinnor respektive män inom fältet, där det för kvinnor är 
mer betydelsefullt att investera i läsning av litteratur. 
 
Vår slutsats är att skönlitteratur och läsning av skönlitteratur inte nödvändigtvis 
innehar en hög status bland blivande lärare. Trots att en generell kunskap eller 
uppfattning kan skönjas om att läsning av skönlitteratur medför en rad positiva 
effekter, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på att lärarutbildningen 
framhåller läsning och litteratur som viktiga pedagogiska fundament, åskådliggörs i 
vår studie inga belägg för att lärarstudenter som grupp skulle bestå av entusiastiska 
läsare. 

De läsartyper som läser kontinuerligt, Den engagerade läsaren och Lightläsaren, är 
de kategorier som genomgående uppvisar en mer positiv attityd till läsning av 
skönlitteratur. Vår slutsats är därför också att mängden läsning som utförs av en 
individ till viss del påverkas av hens attityd, det vill säga vilken uppfattning och tilltro 
som finns till att läsning av skönlitteratur medför ett användbart kapital och 
föreställningen om läsningens positiva effekter. 
 
Det är vår uppfattning att skönlitteratur och läsning av skönlitteratur traditionellt 
haft en hög status inom läraryrket och att det bland lärare som grupp har existerat en 
uppfattning om att läsning av skönlitteratur i hög grad bidrar till en individs 
bildningsnivå och personliga utveckling. Så som tidigare studier visar (jfr Applegate 
& Applegate, 2004, Applegate m.fl, 2014 & Nathanson, Pruslow & Levitt, 2008) och 
som ytterligare styrks av denna studie är det en stor andel av blivande lärare som inte 
uppvisar någon särskild entusiasm inför läsning av litteratur. Forskning (jfr 
Applegate & Applegate, 2004, Gambrell, 1996, Morrison, Jacobs & Swinyard, 1999, 
samt McKool & Gespass, 2009) har också visat ett samband mellan lärarens läsvanor 
och benägenheten att använda och ta till sig av rekommenderade läsfrämjande 
metoder i klassrummet och möjligheten att motivera elever till läsning. En sådan 
utveckling torde få implikationer för skolans möjlighet att lyckas med sitt 
läsfrämjande uppdrag, det vill säga att inspirera och motivera elever till att bli 
engagerade och livslånga läsare. 
 
Så som vi har tolkat Bourdieu avgörs en grupps maktposition i samhället av dess 
samlade kapital. Om vi utgår från att samhället fortsatt uppfattar att läsning av 
skönlitteratur medför ett kulturellt kapital indikerar resultatet att det på sikt kan ske 
en minskning av lärarfältets samlade kapital. Då lärarens relativt höga position i 
samhällets hierarkiska maktstruktur främst bestått av ett gediget kulturellt kapital 
(Bourdieu, 1986:282-283) kan en möjlig konsekvens på samhällsnivå resultera i att 
läraryrkets position försvagas i relationen till andra sociala fält, och ytterligare spär 
på misstänksamheten mot lärarkårens kompetens och bildning. 
 
Vi vill passa på att poängtera att vi är medvetna om att en individs läsvanor och 
attityder till läsning inte låter sig förklaras enbart utifrån teorin om skönlitteratur 
som kapital. En sådan förklaring tenderar dessutom att reducera läsning av 
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skönlitteratur till ett maktmedel där nyttoperspektivet är det centrala och därmed 
inte beakta läsningens avkopplande och njutningsfulla aspekter. Sambandet är 
sannolikt mycket mer komplext än så där tidiga erfarenheter av läsning, 
socioekonomisk bakgrund och tillgången till litteratur ofta nämns som faktorer av 
betydelse. Vi tror samtidigt, vilket också stöds av vår studie, att uppfattningen om att 
läsning av skönlitteratur medför något som är till nytta för individen också påverkar 
mängden läsning. Så som också antyds av Applegate m.fl. (2014) verkar dock inte den 
primärt upplevda nyttoaspekten handla om att tillskansa sig fördelar gentemot 
omgivningen, utan det rör sig snarare om en form av självutveckling: att växa och 
utvecklas som människa. Det är heller inte otänkbart att benägenheten att läsa 
påverkas av den status som litteraturen innehar inom den sociala kontext där man 
befinner sig. 
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7 Avslutning 
Så som vi redan har diskuterat i kapitel 6 visar forskningen att lärarens egna läsvanor 
är av betydelse för själva läsundervisningen och lärarens förmåga att kunna inspirera 
och motivera eleverna till att läsa. Förutom att studien därmed har relevans för 
yrkesutövningen medför det också implikationer för själva lärarutbildningen. 
Resultatet tyder på att det idag inte går att förutsätta att studenter som söker sig till 
lärarutbildningen uppskattar att läsa litteratur eller har etablerat en vana att läsa 
(litteratur). Det indikerar att ansvariga för lärarutbildningen behöver lägga ett 
ytterligare fokus på att öka kunskapen om läsningens och litteraturens betydelse för 
utbildning och bildning och att uppmuntra lärarstudenter till att själva läsa ofta och 
varierat. Risken är annars att det kan få negativa följder för framtida generationers 
läsvanor. 
 
Något som skulle vara intressant att få ytterligare kunskap om är i vilken grad den 
relationella aspekten har betydelse för elevers läsning. Det är rimligt att tänka sig att 
en elev är mer benägen att bli inspirerad av en läsande lärare om relationen dem 
sinsemellan samtidigt är god. Är det till och med så att det relationella perspektivet är 
nödvändigt att beakta för att kunna uttala sig om betydelsen av lärarens läsvanor? 
 
Avslutningsvis skulle det också vara intressant att studera vilket symboliskt och 
kulturellt kapital som är nödvändigt och fördelaktigt att investera i för att som ny 
lärare bli accepterad och ansedd inom fältet. Har den engagerade läsaren nytta av 
sitt, genom läsningen, förvärvade och ackumulerade kapital eller är det helt andra 
former av investeringar som värderas och åtnjuter status? 
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