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Abstrakt 
I detta arbete undersöks pojkars och flickors socioekonomiska bakgrund, attityder till läsning, 

läsaktiviteter och deras betydelse för resultat på läsprov samt för betyg. 

Undersökningsgruppen är elever i årskurs nio i två kommuner på fyra skolor.  

 

Eleverna har besvarat enkäter rörande socioekonomisk bakgrund, attityder till läsning samt 

läsaktiviteter.  Resultat på läsförståelsedelen i det nationella provet i svenska samt elevernas 

betyg har samlats in.  

 

Faktoranalys har använts för att undersöka materialet. I den identifierades tre faktorer, som 

summerades till variablerna, Kulturellt kapital, Läslust och Läskompetens. Dessa undersöktes 

i sin tur, i relation till kön, resultat på läsprov och betyg med multipel regressionsanalys.  

 

Resultatet visade att variabeln Kulturellt kapital har störst betydelse för resultat på läsprov och 

betyg, särskilt för flickor. Ekonomiska resurser i hemmet i form av kapitalvaror hade inte 

betydelse alls. För att diskutera och tolka resultatet har Bourdieus teoretiska begrepp kapital, 

habitus, fält och doxa använts. Resultatet har även diskuterats i ett genusperspektiv.  

 

 

Nyckelord 
Attityder till läsning, betyg, Bourdieu, doxa, fält, genus, habitus, kulturellt kapital, 

läsaktiviteter, läsförmåga, socioekonomiska faktorer 
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1 Inledning 

Läsning är en grundläggande färdighet, som har betydelse för många aspekter i en människas 

liv. Den påverkar hur elever lyckas i skolan och i sin livslånga kunskapsutveckling. En god 

läsförmåga är avgörande för att komma in i arbetslivet. Läsning kan också vara en källa till 

förströelse och bidra till att vidga människors erfarenheter.  

Svenska elevers läsförmåga, så som den mäts i internationella undersökningar, som Program 

for International Student Assessment (PISA), har under 2000-talet försämrats kraftigt i 

relation till andra nationers (Skolverket, 2013a). Skillnaderna mellan pojkars och flickors 

resultat på läsprov har ökat markant till flickornas fördel, en skillnad som redan kunde märkas 

i början av nittiotalet (Holmberg, 2002). Skillnaderna beror troligtvis på flera faktorer, varav 

en del kan relateras till skolan och andra till strukturer i samhället.  

En av förklaringarna till skillnaderna är att flickornas läsengagemang är större än pojkars, 

vilket medför att de blir bättre läsare. Pojkars svaga intresse för läsning blir märkbart på 

högstadiet och utgör en av faktorerna, som förmodligen bidrar till deras sämre resultat i 

skolan. (Linnakylö & Antero, 2003). En annan faktor är negativa attityder till de krav, som 

ambitiösa studier ställer, där läsning är fundamental och det blir därför svårt att avgränsa 

pojkars underprestation som ett skolproblem utan att ta hänsyn till hur samhället skapar 

ojämlikhet mellan könen (Connell, 2005).  

Hemmets läroplan, ett begrepp som Grosin (2004) använder, beskriver de förväntningar på 

akademiska framgångar, förförståelse av skola och utbildning och inte minst de värderingar 

av skola, som föräldrar överför till sina barn. Föräldrarnas egen utbildning och deras 

erfarenheter av skolan och skolarbete påverkar barnens attityder till utbildning och 

framtidsplaner samt därmed vilja att lägga energi på skolarbete, vilket kanske inte är 

förvånande, eftersom det är i familjen, enligt Seker (2010), grundläggande attityder bildas. I 

hemmet får barn ett språk, en fostran och en allmänbildning som de har nytta av i skolan. 

Skolstarten kan innebära att barnet måste tillägna sig ett delvis nytt språk, nämligen 

skolspråket, som har en högre abstraktionsnivå och är mer kontextfritt än språket i vissa hem. 

För barn från familjer utan högre utbildning är det nya språket mer främmande än för barn 

från familjer, som är bekanta med skolspråket (Kirby, Ball, Geier, Parrila & Wade-Wooley, 

2011). 

Elevframgång är ett komplext samspel mellan individens egna förutsättningar och yttre 

omständigheter över lång tid. Faktorer, som är avgörande för elevers resultat i skolan, blir 

därför tämligen svåra att identifiera. Inte sällan antas läs- och skrivförmåga indirekt vara 

kopplad till begåvning och social bakgrund och leda till ett gott lärande och en god 

kunskapsutveckling vilket innebär att goda läsare får högre betyg än sämre läsare. Märkligt 

nog har svenska elevers meritvärde, alltså svenska elevers betygssumma, ökat de senaste åren 

(www.siris.skolverket.se) trots att resultaten på internationella läsförståelseprov blivit 

avsevärt sämre (Skolverket, 2013), ett förhållande som motsäger sambandet mellan god 

läsförmåga och goda betyg. En förklaring är att svenska elever inte gjorde sitt bästa under 
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läsproven. En annan är att betygssystemet påverkas av fenomenet betygsinflation vilket 

innebär att lärare sätter högre betyg för varje år.  

Syftet med detta arbete är att undersöka om det för elever i årskurs nio, finns samband mellan 

socioekonomiska faktorer, attityder till läsning och läsaktiviteter å ena sidan, samt läsförmåga 

och betyg å andra sidan. För att kunna mäta läsförmåga har de nationella provens 

läsförståelsedel valts och betygen i alla ämnen har summerats för att utgöra ett mått på 

elevernas kunskaper. Möjligen kan undersökningen bidra till att belysa viktiga samband 

mellan faktorer i elevers hem och deras resultat i skolan. 

Uppsatsen disponeras så att kapitel två innehåller en litteraturgenomgång av relevant 

forskning och teorier kring språk- och läsutveckling samt vilka socioekonomiska faktorer som 

har betydelse för densamma. Därefter redovisas syftet i en figur i kapitel tre. Det teoretiska 

ramverk som kommer att användas för att diskutera resultatet beskrivs och diskuteras i kapitel 

fyra. Kapitel fem innehåller en redogörelse av kunskapsteoretisk ansats, vilken metod som 

använts i undersökningen samt hur det empiriska materialet analyserats. Resultatet av 

analyserna redovisas i kapitel sex och diskuteras i det avslutande kapitlet, nämligen sju.  
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2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med ett avsnitt om läsinlärning, språkutveckling och literacy. 

Därefter behandlas socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för attityder till läsning, 

läsaktiviteter, läsförmåga samt kunskapsutveckling för pojkar och flickor. Därpå redogörs för 

pojkars och flickors läsning och dess betydelse för kunskapsutveckling och hur läsförmåga 

och kunskapsutveckling bedöms. Valet är inte självklart då det kan vara problematiskt att 

särskilja litteratur som rör läsinlärning, pojkars och flickors attityder till läsning, läsaktiviteter, 

läsförmåga och kunskapsutveckling från varandra. Särskilt svårt är att åtskilja resonemang om 

läslust och läsförmåga då dessa har samband. Strukturen är emellertid den mest logiska och 

den används även i den figur som presenterar syftet (figur 3.1).  

2.1 Läsinlärning 

Språkutveckling  

Barn föds med en naturlig förmåga att interagera med andra. Redan innan de börjar tala 

uppfattar de tal och använder skrik och joller för att kommunicera. Uppenbarligen är 

människor disponerade att utveckla sin tal- och kommunikationsförmåga och de flesta barn 

lär sig tala, oberoende av modersmål, vid ungefär ett års ålder. Forskning kring de tidiga årens 

betydelse för utveckling av språklighet och kognition visar att barns språkliga utveckling 

börjar redan under det första levnadsåret. (Liberg, 2003). Läsforskare beskriver språklig 

medvetenhet som en metaspråklig förmåga, d.v.s. en kognitiv förmåga att tänka och tala om 

språket. Språklig medvetenhet innefattar fonologiska, syntaktiska och grammatiska förmågor 

samt en förmåga att skifta mellan språkets innehåll och dess form. Denna kognitiva förmåga 

samspelar med språkutveckling, vilket kan tolkas som att intellektuell förmåga har ett 

samband med språkutveckling. (Fahlén, 2007). 

Läsinlärning 

Utifrån teorier om kognitiv utveckling konstateras att läsinlärning, även för barn med 

särskilda behov, är en process i etapper som följer varandra. Den första etappen är att barnet 

låtsasläser högt för sig själv eller för andra i 3-6 års ålder. Därefter kommer perioden när 

barnet lär sig att ljuda, det vill säga, skapa ord genom att dra ihop bokstävernas ljud, som 

inträffar när barnet är mellan 6 och 7 år. Detta kallas för att lära sig ljuda eller avkoda. 

Perioden följs av en tid då barnet befäster sina kunskaper, automatiserar sin läsning och ökar 

sin avkodningshastighet, vid 7-8 års ålder. Under nästa period mellan 8 och 14 år får barnet en 

flytande läsning och kan läsa för att lära sig. Då utvecklas strategier för att ta sig an olika 

texttyper. När olika lässtrategier behärskas kan fokus riktas till textens innehåll, budskap, 

tema och en förmåga att läsa mellan raderna utvecklas. En vuxen läsare med en god 

läsförmåga kan efter flera tusen timmars läsning ta sig an texter och bringa mening i dem med 

hjälp av sin förförståelse och olika lässtrategier (Davidson, 2010).  

Det finns ett flertal olika metoder för läsinlärning. Vilken som är mest effektiv har periodvis 

debatterats internationellt och nationellt. Debatten har framför allt gällt huruvida syntes av 

bokstäver till ord, ljudningsmetoden, eller analys av ord i ett sammanhang, helordsmetoden, 
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är att föredra i läsinlärningsprocessen. Numera är läsforskare eniga om att val av endera 

metod inte spelar en avgörande roll för en god läsutveckling. (Myrberg, 2003.) En god 

läsutveckling är förmodligen mer komplicerad än så och kan inte separeras från kultur och 

kontext (Davidson, 2010). 

En gynnsam läsinlärning kräver förutom undervisning och träning, en stimulerande miljö 

begåvning och ett utvecklat språk. För svenska barn kräver vårt alfabet att läsaren uppnått en 

fonologisk mognad och kan rikta uppmärksamhet, dels mot ordens inre struktur av fonem, 

dels mot deras yttre konkreta ljudbild (Lundberg, 1984). Undersökningar av svaga läsare visar 

inte sällan en begränsad fonologisk medvetenhet (Myrberg, 2003). En nedsatt fonologisk 

förmåga kan medföra svårigheter att förstå ljudens motsvarigheter i bokstavskombinationer 

och läsningen blir mödosam och beroende av ljudning. Läsutvecklingen tar längre tid och 

läsning blir energikrävande vilket medför en hög belastning i alla skolans ämnen där en god 

läsförmåga krävs. För att kompensera fonologiska svårigheter krävs en språkstimulerande 

miljö både hemma och i skolan och en strukturerad undervisning med möjlighet till 

kompensation för lässvårigheterna (Myrberg, 2003).  

Läsutveckling  

En god läsutveckling är beroende av såväl inre förutsättningar som kontextuella faktorer. 

Läsutveckling kräver till skillnad från talutveckling, som sker automatiskt i ett socialt 

sammanhang, undervisning (Davidson, 2010). Skolans, undervisningens och lärarnas 

betydelse för elevers läsutveckling är emellertid inte helt enkla att undersöka på mikronivå. 

Till skillnad från individuella faktorer eller faktorer i hemmet är de i skolan mindre konstanta. 

Elever byter skolor, klasser och lärare flera gånger under sin skoltid och det är svårt att koppla 

elevers förmågor till en särskild lärare, klass eller skola. Vanligen går elever vid två skolor 

under sin grundskoletid, en låg- och mellanstadieskola samt en högstadieskola. Vilken skola 

som har ansvaret för en god eller mindre god läsutveckling blir därmed svårt att bestämma. 

Goda resultat på läsprov i årskurs nio kan således innebära att den tidiga läsinlärningen 

gynnats av en god undervisning. De kan även bero på en god undervisning under högstadiet 

(Fredriksson & Taube, 2012).  

Av kontextuella faktorer i skolan är läraren och undervisningen två, som har betydelse för 

elevernas utveckling av både läsförmåga men även kunskapsutveckling generellt. Lärarna har 

en viktig roll för kvaliteten på undervisningen. (Hattie, 2009).  Läsundervisningen där olika 

lässtrategier lärs ut, elevernas intresse tas tillvara och där elevernas utveckling noga följs har 

visat sig vara framgångsrik (Stenlund, 2011). Lärarnas kompetens att skapa relationer till 

föräldrar och ett tryggt klimat i gruppen är också betydelsefulla faktorer för en gynnsam 

läsundervisning (Frank, 2009), något som troligtvis gynnar kunskapsutveckling generellt. 

Undervisningen är en betydelsefull faktor för läsutveckling, träning en annan, tillgång till 

litteratur en tredje. Stanovich (1986) och Lundberg (1984) nämner att goda läsvanor bidrar till 

en god läsförmåga.  

Inre faktorer med betydelse för läsinlärning och därpå följande läsutveckling är begåvning 

och språklig medvetenhet. Svaga samband finns mellan läsförmåga, som den mäts i lästester 
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och generell intelligens hos barn i de lägre åldrarna. Emellertid finns forskning som visar att 

den förklarade variansen av läsförmåga beroende på generell intelligens ökar i takt med ålder 

vilket kan tolkas som att intelligens betyder mer för äldre läsare än för yngre (Stanovich, 

Cunningham & Feeman, 1984). Denna forskning stöds av Jacobson och Nordman (2008) som 

gjort en longitudinell undersökning av en grupp svaga läsare genom skoltiden. När gruppen 

undersöktes som yngre med Ravens matriser, ett test av kognitiv förmåga som inte kräver 

läsförmåga, skiljde de svaga läsarnas resultat inte från kontrollgruppens. Senare hade däremot 

de svaga läsarna avsevärt lägre betyg i svenska, engelska, matematik, samhällsorienterande- 

och naturorienterande ämnen än övriga. Endast i slöjd förelåg inga skillnader alls. En möjlig 

förklaring och tolkning är att generell intelligens betyder mindre för att lära sig ljuda än för en 

god läsutveckling.  

Läsutveckling är alltså kopplad till flera kognitiva förmågor, som inte är starkt knutna till 

generell intelligens, så som den mäts med icke-vokabulära intelligenstest. Förmågorna är 

enligt Stanovich, m.fl., (1984) fonologisk medvetenhet, avkodningssnabbhet och språklig 

medvetenhet. En snabb avkodning innebär att processen med att förstå texten underlättas. När 

avkodningen tar lång tid blir nämligen arbetsminnet överbelastat och processen att integrera 

orden till en meningsfull helhet hindras. Läsförståelse underlättas om kognitiv kapacitet går 

till förståelseprocesser och inte till avkodning. Ett uttryck för hur avkodning och förståelse 

hänger samman har formulerats och ser ut som följer: Avkodning x förståelse = läsning. 

Därmed är läsning inte bara en fråga om att lära sig avkoda texten utan även att reflektera 

över innehållet. Förmågan att läsa en text och använda innehållet för att reflektera och 

analysera kallas läsförståelse. Numera är det vedertaget att läsning utan förståelse inte 

existerar (Fredriksson & Taube, 2011).  

Literacy 

Läsning innebär inte enbart att ljuda ihop bokstäver till ord utifrån en kunskap om varje 

bokstavsljud. Flera begrepp om läsning och läsförmåga används i litteratur och forskning om 

läsning, vilka speglar den komplexa process läsning är.  

För det första används ofta begreppet reading-literacy, som omfattar:  

”…en förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.” (Skolverket, 2010. s.21).  

Reading literacy innefattar avkodningsförmåga, ordförståelse, grammatiska kunskaper samt 

kunskap om texttypers drag. Utöver dessa olika kunskaper krävs en social och kulturell 

förförståelse, som används när textens innehåll ska processas och förstås.  

För det andra används begreppet Literacy, som är större och omfattar förutom läsförmåga 

även en uppsättning kunskaper, strategier och förmågor, som utvecklas under hela livet och 

utvecklas i interaktion med andra. Literacy handlar alltså inte enbart om läsning, utan även 

förmåga att hantera och processa matematisk och naturvetenskaplig information (Fredriksson 

& Taube, 2012). Literacy har visat sig förutspå i vilken grad en person utnyttjar sin rätt att 
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rösta och till och med vilken socioekonomisk standard som en individ får i vuxenlivet. Kraven 

i samhället ökar ständigt och det innebär att literacy idag inte är densamma som för tio år 

sedan. Till skillnad från läskunnighet som innebär en mer stabil förmåga att avkoda och förstå 

en text blir literacy en förmåga, som är beroende av omgivningens krav och alltså dynamisk. 

(Skolverket, 1996). 

2.2 Socioekonomisk bakgrund och läsning 

Tidigare forskning har försökt dra slutsatser om på vilka sätt hemmets resurser, värderingar 

och aktiviteter runt barnet kan påverka attityder till läsning, läsaktiviteter och läsförmåga. 

Tillsammans kallas de socioekonomisk bakgrund (Dumais, 2002; Kingston, 2001; Lareau, 

1987). Socioekonomisk bakgrund definieras vanligen som föräldrars inkomst, utbildning, och 

sysselsättning men kan variera från undersökning till undersökning (Chiu & Chow, 2014; 

Kingston, 2001; Laureau, 1987; Yang-Hansen & Munck, 2012;). Grundantagandet är att 

socioekonomisk bakgrund påverkar de språkliga aktiviteter sker i hemmet och vilka 

grundläggande värderingar av litteratur och läsaktiviteter som överförs till barn.  

Attityder fungerar som riktlinjer för hur vi ska tänka om saker i vår omgivning och positiva 

attityder till läsning kallas ofta läslust. Läslustens betydelse för resultat på läsprov kan tyckas 

självklar. I PISA, där bland annat sambandet mellan läslust och läsförmåga undersökts, 

konstateras emellertid att sambandets styrka varierar mellan olika länder. I Sverige till 

exempel är sambandet mellan läslust och läsförmåga större än i övriga OECD-länder 

(Skolverket, 2010).  Detta förklarar man med ett samhällsklimat där ungdomars individualitet 

och autonomi fått större utrymme än tidigare vilket har lett till att fritiden används till 

lustfyllda aktiviteter som för vissa är läsning men för en större del är annat. Bland annat har 

forskning kunnat konstatera att läsning som fritidsaktivitet numera konkurrerar med att spela 

datorspel och att surfa (DN 20140823).  

2.2.1 Attityder till läsning 

Attityder utvecklas tidigt, vilket innebär att redan när barnet börjar skolan har det en 

uppsättning attityder som utvecklats i hemmiljön (Grosin, 2004). Ekonomiska resurser i 

familjen kan påverka det stöd, som barnet får i sin språkutveckling. Studier finns som tyder på 

att barn från hem med god familjeekonomi har en mer gynnsam språkutveckling än barn från 

fattiga hem. Möjligen kan detta förklaras med att föräldrar tjänar bättre om de har en god 

utbildning och att föräldrar med god utbildning har kunskaper om vikten att tidigt stimulera 

sina barns språk (Fredriksson & Taube, 2012).  

Kulturella resurser 

Emellertid finns studier som visar att det inte främst är ekonomiska resurser som främjar en 

god språkutveckling och attityder till läsning utan andra karakteristika i familjen. I familjer 

med en stämning av maktlöshet inför samhället och utan stark anknytning till arbetslivet 

föredrar barnen starkt stimulerande media med stereotypa uttryck som dataspel och filmer 

istället för att läsa. I familjer med ett aktivt yrkesliv och varierade fritidsaktiviteter väljer 

barnen mer utmanande fritidsaktiviteter som läsning av böcker och tidningar (Neuman, 1986). 
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Föräldrar har därmed stor betydelse för vilka attityder barn och unga har gentemot läsning och 

litteratur. Föräldrars engagemang i läsaktiviteter bidrar till positiva attityder till läsning som 

förströelse då bristande läsintresse hos barnet kan uppvägas av föräldrar som uppmuntrar till 

läsning (Kirby, m.fl, 2011). Framför allt har mödrars utbildningsnivå visat sig ha betydelse för 

barns uppskattning av läsning. Mödrars utbildningsnivå har i en studie kunnat kopplas till hur 

ofta och hur länge förskolebarn sysselsätter sig med icke-litterära medier som tv och dator. 

Barn med mödrar som har lägre utbildning och som spenderar avsevärd tid framför datorn 

eller tv:n har i studier visat sig ha sämre språkliga förutsättningar när de börjar skolan. 

Förklaringen är att mödrar för över sitt kulturella kapital till sina barn och tid som spenderas 

med denna typ av media prioriteras framför tid för litteraturläsning (Raag, Kusiak, Tumilty, 

Keleman, Bernheimer & Bond, 2011). Att tidigt introducera litteraturläsning i barns liv har 

alltså betydelse för positiva attityder till läsning och därmed läsförmåga senare i livet. Till 

exempel finns undersökningar som visar att intresse för läsning före femårsålder har samband 

med läsförmåga i årskurs fyra, alltså fem år senare (Kirby, m.fl., 2011).  

Pojkars och flickors attityder 

Linnakylö och Antero (2003) skriver om fäders betydelse för att skapa positiva attityder till 

läsning hos sina söner genom att vara goda förebilder då det kommer till läsaktiviteter. 

Forskning visar att pojkar oftare ser sina mödrar läsa än sina fäder (Molloy, 2007). Pojkars 

negativa attityder till läsning kan bidra till att förklara deras sämre läsförmåga jämfört med 

flickors (Linnakylö & Antero 2003). Orsaken till att pojkar skattar läsning lägre än flickor kan 

i ett genusperspektiv förklaras med sociala normer och förväntningar. Pojkar förväntas vara 

aktiva, starka, livliga och riskbenägna. Flickor har andra förväntningar på sig. De förväntas 

vara fogliga, lugna och förnuftiga. Manlighet förknippas alltså inte med aktiviteter som är 

stillasittande och passiva. Dessutom kan det vara svårt för en pojke att medge att läsning 

intresserar honom (Dumais, 2002). 

Emellertid blir det viktigt att framföra att variationen inom gruppen pojkar är betydande och 

att det finns alternativ till den maskulinitet som tar avstånd från läsning. Denna alternativa 

maskulinitet företräds ofta av medelklassens pojkar, som ser utbildning som en framkomlig 

väg ut i vuxenlivet (Connell, 2005). Molloy (2007) menar att pojkarnas negativa attityder till 

läsning lika gärna skulle kunna vara resultatet av en svenskundervisning som inte förmår möta 

deras behov av andra läsaktiviteter som att samtala om litterära upplevelser. Enligt Jackson 

(2006) måste en pojke som är duktig i skolan noga dölja detta, då han annars riskerar att bli 

utsatt för kamraters hån. Till detta kommer att språk och estetiska ämnen ofta är kvinnligt 

orienterade medan matematik och praktiska ämnen, särskilt idrott och hälsa, är manligt 

orienterade. Pojkars attityder till läsning medför att de hellre lägger tid på aktiviteter vid 

datorn. De läser om de måste och inte för att de tycker det är roligt. Skulle pojkars läslust öka 

så att de inte bara läste för att få information skulle deras läskunnighet öka och skillnader 

mellan pojkars och flickors resultat på läsprov minska (Linnakylö & Antero, 2003)  
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2.2.2 Läsaktiviteter 

Läsaktiviteter är de aktiviteter som finns kring läsning av litteratur. De omfattar även 

gemensamma upplevelser och diskussioner om filmer, teaterpjäser, musikaler, konst eller 

andra kulturella uttryck. Begreppet omfattar även aktiviteter som biblioteksbesök och samtal 

kring politik och samhällsfrågor i hemmet. Tillsammans kan dessa aktiviteter kallas kulturell 

kommunikation.  

Kulturell kommunikation 

Språklig medvetenhet grundläggs i hemmet genom kommunikation med föräldrar, då studier 

visat att mödrar med en högre utbildning ägnar mer tid åt språkliga aktiviteter än de med lägre 

(Raag, m.fl., 2011). Variation är betydelsefull då upplevelser via tv-program, dataspel, filmer 

och musik lika gärna kan vara språkutvecklande som litteraturläsning (Frykholm, 2007). 

Annan forskning pekar på vikten av tidig introduktion av bokläsning och att omfattande tv-

tittande har en negativ effekt för läsförmågan (Raag, m.fl., 2011). Möjligen kan detta betyda 

att mediet i sig har mindre betydelse än samspelet och kommunikationen mellan barn och 

vuxen för språklig stimulans.  

Studier visar att föräldrars högläsning, lekar med rim och ramsor och sångstunder har större 

betydelse för yngre barn än för skolbarn då dessa aktiviteter är betydelsefulla för barns 

utveckling av språklig medvetenhet. När föräldrar läser högt för barn som kommit längre i sin 

läsutveckling beror detta inte sällan på att de har en oro för sina barns läsutveckling. För barn 

och tonåringar är snarare samtal kring läsning och läsupplevelser aktiviteter som gynnar 

läsförmågan (Fredriksson & Taube, 2012). I hem där läsning och samtal är vanliga aktiviteter 

får barnen en vana av läsning och samtal kring litteratur. De har även i sina föräldrar läsande 

förebilder. Barn i dessa hem får förmodligen ett intresse för läsning och deras läsutveckling 

gynnas därmed (Raag, m.fl, 2011).  

Samband mellan frivilliga läsaktiviteter och läsförmåga kan konstateras i flera studier och 

framför allt verkar det som att läsande av hela böcker, besök på bibliotek och daglig läsning 

gynnar läsförmågan (Linnankylö & Antero, 2003). Resultaten i PISA visar att de, som uppger 

att de aldrig läser för nöjes skull, presterar sämre på läsprov än de som läser en liten stund 

varje dag (Skolverket, 2010). Sambandet mellan läsaktiviteter, läslust och läsförmåga kan 

förklaras med begreppet Matteus-effekten, efter de bibliska orden,  

”For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance: but for him that hath not shall be 

taken away even that which he hath” (Stanovich, 1986. s. 381).  

Matteus-effekten innebär att goda läsare finner läsning enkel och lustfylld och läser därför 

mycket. Eftersom de läser mycket får de en gedigen läserfarenhet, vilket bidrar till att 

läsningen blir en vana. En god cirkel skapas. Ovana läsare finner läsning mödosam och 

besvärlig och de undviker läsning. Dessa läsare får inte någon läsvana och en ond cirkel 

skapas. Undersökningar visar att duktiga läsare kan upp till tio gånger fler ord än ovana läsare 

(Stanovich, 1986).  
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Pojkar och flickors läsaktiviteter 

Skillnader mellan pojkars och flickors läsaktiviteter gäller inte enbart omfattning utan även 

vad de helst läser. Pojkars läsaktiviteter karaktäriseras av dels begränsad omfattning dels 

läspreferenser. Störst skillnad mellan kön kunde i PISA konstateras rörande pojkars läsning av 

skönlitteratur. Pojkar läser faktalitteratur och texter på nätet (Linnankylö & Antero, 2003). 

Digitala texter använder i högre grad bilder och grafiska enheter, som ska avkodas och tolkas 

och kräver förmåga att översiktsläsa, sökläsa och att navigera i texten. Digital läsning kan 

alltså sägas vara mer fragmentarisk än traditionell (Skolverket, 2013b). En annan skillnad 

mellan pojkars och flickors läsaktiviteter rör biblioteksbesök för att låna böcker. Flickor går i 

högre grad till bibliotek för att låna tidningar och böcker än pojkar.  Skillnader mellan pojkars 

och flickors läspreferenser kan nyanseras då pojkar läser en hel del men att texterna de läser 

inte ryms inom svenskämnets textvärld. Pojkar läser om manliga förebilder och svenskämnets 

fokus på reflektion och samtal om olika perspektiv tilltalar dem inte. Emellertid hör läsning 

och samtal ihop och en undervisning där samtalet kring läsupplevelsen skulle kunna 

fokuseras, har god potential att påverka både pojkars och flickors läsaktiviteter i positiv 

riktning (Molloy, 2007).  

Undervisningens och skolans betydelse för barns läsaktiviteter konstateras då internationell 

forskning visar att skolan kan påverka elevers läsaktiviteter, särskilt elever med en låg 

socioekonomisk status. Vad dessa skolor har gemensamt är att eleverna tillbringar mer tid i 

skolan än vanligt. Eleverna kan med utökad tid få tillgång till undervisning, uppmuntran och 

kontakt med vuxna så att deras motivation och självförtroende ökar (Fredriksson & Taube, 

2012).  

Slutligen kan nämnas att läsaktiviteter är betydelsefulla även för vuxna. Läsförmågan är inte 

konstant utan behöver underhållas. De som går ut skolan med en god läsförmåga och en 

positiv attityd till läsande och läsaktiviteter hamnar oftare i miljöer där läsförmåga krävs och 

där den tränas. De som lämnar skolan med en negativ attityd till läsande och sämre kunskaper 

riskerar att ställas utanför arbetslivet och därigenom utvecklande miljöer (Skolverket, 1996.) 

2.2.3 Läsförmåga 

Läsförmåga är som nämnts beroende av intresse för och en vana av läsning. Emellertid finns 

andra faktorer som har betydelse. Dessa faktorer är kopplade till hemmet, kön, skolan och 

samhället.  

Kulturell kapital  

Barn vars föräldrar har engagerat dem i språkliga aktiviteter innan de började skolan har, som 

tidigare nämnts, en mer gynnsam läsinlärning än barn vars föräldrar inte läst för dem, berättat 

sagor, sjungit tillsammans med dem eller lekt med ramsor, rim och ordlekar (Skolverket, 

2007). Forskning har nämligen visat att elever från hem där gemensamma aktiviteter och 

kommunikation är vanliga, har bättre resultat på lästestet än elever från hem där sådana 

aktiviteter inte förekommer i lika hög grad (Fredriksson & Taube, 2012). Detta bekräftas i 

PIRLS 2006, där ett index skapats på föräldrarnas attityder till läsning, som baserats på frågor 
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om de bara läser när de är tvungna, om de pratar om böcker med andra, om de gärna läser på 

fritiden. Ett högt värde på indexet har visat sig ha samband med deras barns resultat på 

läsprov (Skolverket, 2007). Aktiviteter som kan kallas kulturell kommunikation, det vill säga 

samtal om politik, sociala frågor, filmer och böcker samvarierade starkare med läsförmåga än 

sociala aktiviteter som att äta middag eller göra fritidsaktiviteter tillsammans (Fredriksson & 

Taube, 2012). Det är alltså inte samvaron i sig som grundlägger god läsförmåga utan vad 

samvaron fylls med. Vårdnadshavares utbildningsnivå och kulturella kapital blir därför 

betydelsefulla för barns läsförmåga (Frank, 2009). 

Pojkars och flickors läsförmåga 

De stora internationella undersökningar av läsförmåga som gjorts visar att flickor läser bättre 

än pojkar. Flera förklaringar finns för detta förhållande. Dels kan skillnaderna förklaras med 

kön, alltså ett biologiskt perspektiv, dels kan de förklaras utifrån begreppet genus, det vill 

säga de värderingar och tankesystem som påverkar pojkars och flickors identiteter. I ett 

biologiskt perspektiv förhåller det sig så att pojkar har en senare språkutveckling än flickor. 

En del pojkar har ännu inte utvecklat den fonologisk och språkliga medvetenhet som 

underlättar läsinlärningen, när den påbörjas i sjuårsåldern (Fredriksson & Taube, 2012). 

Bristande fonologisk medvetenhet kan nämligen enligt (Kirby, m.fl., 2011) inte kompenseras 

av läsintresse utan läsförmåga är beroende av denna kognitiva förmåga. I ett genusperspektiv 

kan skillnaderna, som nämnts, förklaras med pojkarnas bristande intresse och därmed vana att 

läsa.  

Skolans betydelse 

Forskning kan även visa att läslusten som i början av skolkarriärer är hög minskar både för 

ovana läsare och vana läsare men att minskningen var mer dramatisk för ovana läsare. När 

läslust avseende läsning på fritiden och i skolan undersöktes i relation till läsförmåga betydde 

läsning på fritiden mer för läsfömåga än läsning i skolan (Kirby, m.fl, 2011). 

PISA-undersökningen visade att socioekonomisk bakgrund har olika stor betydelse i olika 

länder. Bakgrunden har större betydelse för läsförmågan för svenska elever än för elever i 

Kanada eller Finland vilket innebär att den socioekonomiska bakgrundens inflytande på 

läsförmåga varierar mellan olika länder. Förmodligen har vissa länders skolsystem en annan 

beredskap att kompensera för elevers olika bakgrund och ge en likvärdig undervisning än 

andra. I skolor där elevers olika bakgrunder inte får en avgörande betydelse ges elever större 

möjligheter att utveckla sin läsförmåga och därmed få en gynnsam kunskapsutveckling 

(Fredriksson & Taube, 2012), vilket visar samhällets betydelse för den enskildes läsförmåga.  

2.3 Socioekonomisk bakgrund och kunskapsutveckling 

En god kunskapsutveckling är beroende av en rad faktorer varav socioekonomisk bakgrund är 

en av dem. Socioekonomisk bakgrund består av ekonomiska och kulturella resurser vars 

betydelse för kunskapsutveckling beskrivs i följande avsnitt. 
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Ekonomiska resurser 

Tidigare studier har försökt mäta ekonomiska tillgångar i hemmet genom att fråga elever om 

de har ett skrivbord hemma eller en lugn vrå där de kan göra läxor, en dator eller 

datorprogram för att göra skoluppgifter, internetuppkoppling, diskmaskin, dvd-spelare, 

videokamera samt platt-tv (Yang-Hansen & Munck, 2012). Frågor om antalet kapitalvaror har 

använts i undersökningar, då utgångspunkten har varit att kapitalstarka föräldrar förmodligen 

har en god utbildning och ett välbetalt yrke samt värderar utbildning högt (Frank, 2009; 

Fredriksson & Taube, 2012). I hushåll med en god ekonomi finns förmodligen även resurser 

som ger möjligheter att köpa litteratur, tidningar, filmer och göra resor som kan främjar en 

stimulerande miljö för kunskapsutveckling.  

Kulturella resurser 

Dessa familjer har färre barn och föräldrarna lägger mindre tid på hushållsarbete och kan 

därmed spendera mer tid med sina barn och överföra sina värderingar rörande läsning och 

bildning. Inte sällan har dessa familjer ett större socialt nätverk som främjar en utveckling av 

kulturella och intellektuella förmågor och värderingar (Chiu & Chow, 2014). Familjens 

uppfattning om skolans betydelse har i studier visat sig påverka självförtroende och villighet 

att lägga arbete på skolarbete (Seker, 2011.) Dessutom påverkar föräldrars 

utbildningsbakgrund troligen i vilken grad de känner att de kan svara upp mot skolans och 

lärares krav på att hjälpa sina barn med deras läxor och skolarbete (Lacina-Gifford, & 

Gifford, 2004; Lareau, 1987). Svenska såväl som internationella undersökningar visar att barn 

från hem med lägre utbildningsbakgrund inte har samma möjlighet att få hjälp med sina läxor 

som barn från hem där föräldrarna har en högre utbildning. (SOU, 2001; Waldfogel, 2012). 

2.4 Läsning och kunskapsutveckling 

Följande avsnitt behandlar sambandet mellan läsning och kunskapsutveckling. Avsnittet 

innehåller även redogörelser för hur läsförmåga och kunskapsutveckling kan bedömas med 

fokus på nationella prov och betyg. De nationella provens och betygens möjlighet att vara 

mått på läsförmåga och kunskaper diskuteras.  

Tankar och idéer kräver ett språk inte enbart för de sociala processerna utan även för 

individens eget tänkande, vilket leder till att språket följer tanken men att tanken också följer 

språket. Kunskapsutveckling och kognitiva processer, det vill säga införlivandet av mentala 

strukturer, kräver ett språk (Linell, 2006).  Mentala strukturer hos barnet blir beroende av 

vilka sammanhang de skapats i och det medför att ett barns språkliga kompetens beror på, 

som tidigare nämnts, erfarenheter långt innan det börjat skolan (Dysthe, 2001). Lärande är 

enligt sociokulturella teorier beroende av kultur och kontext och sker i sociala processer inom  

och utanför skolan och språket är kanalen genom vilken kommunikation sker och används för 

att förmedla och samtala om begrepp, tankar och strukturer. Detta innebär att lärande och 

språk är tätt förbundna med varandra (Davidson, 2010).  

Läsförmåga och kunskapsutveckling har i detta perspektiv ett självklart samband. Sambandet 

innebär att den elev vars läsförmåga är god även har goda förutsättningar att utveckla sina 
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kunskaper i skolan. En god läsare har ett stort ordförråd och har därför lättare att förstå det 

ämnesspecifika språk som används i undervisningen. En van läsare kan under läsning av olika 

texter anpassa sina lässtrategier för att tillgodogöra sig innehållet. Svaga läsare behöver 

däremot använda en stor del av sin kognitiva kapacitet åt avkodning och åt att greppa texten. 

Att läsa mellan-raderna och gå på djupet i texten blir då tämligen svårt. (Linnakylö & Antero, 

2003; Skolverket 2013a). Skriftspråket har nämligen egenskaper som skiljer det från talspråk. 

Det är kontextbefriat och därmed ställs högre krav på formalia och tydlighet. Dessutom blir 

det i skolsammanhang mer abstrakt och mindre personligt, vilket kräver god språklig 

kompetens av både skribent och läsare (Gibbons, 2010). Förmågan att läsa hänger samman 

med kunskapsutveckling i många ämnen i skolan vilket tidigare forskning visar (Jacobson & 

Nordman, 2008). 

För en god kunskapsutveckling krävs alltså en tillräckligt god språkförmåga och därtill en 

läsförmåga som är anpassad till de krav som ställs (Davidson, 2010). Läsförmåga är i flera 

länder starkt knuten till framgång i utbildningssystemet och därmed utbildningsnivå 

(Skolverket, 1996). Stöd finns för påståendet att de samhälleliga positioner eleverna senare 

kommer att inta, beror på hur de lyckats klara de läs- och skrivkrav som grund- och 

gymnasieskolan ställer (Gibbons, 2010). Läskunnig blir därför den vars läsning är anpassad 

till kraven i samhället.  

Bedömning av läsförmåga 

Nationella prov har i Sverige en relativt lång historia. Redan på femtiotalet gjorde eleverna 

standardprov för att underlätta en rättvis betygssättning i det normalfördelade systemet. När 

det målrelaterade betygssystemet infördes 1994 tillsammans med en ny läroplan infördes de 

nationella prov som används idag i svenska, engelska och matematik. Syftena med dessa var 

att bidra till att: 

- synliggöra elevernas starka och svaga sidor,  

- bidra till ökad måluppfyllelse,  

- konkretisera kunskapsmål och betygskriterier,  

- stödja en likvärdig bedömning,  

- möjliggöra analyser av utbildningens kvalitet på lokal och nationell nivå (Gustafsson, m.fl., 

2014). 

De två kunskapsutvecklande syftena har sedan dess tonats ner och syftena att bidra till ökad 

likvärdighet har blivit mer framträdande. Även om de nationella proven konkretiserar 

kunskapsmålen i ämnena och visar hur olika kunskapskvaliteter kan mätas med olika 

uppgifter tyder dock forskning på att likvärdighet i bedömning av de nationella proven är svår 

att åstadkomma. För det första är nationell likvärdighet svår att undersöka utifrån lokala 

bedömningar även om centralt utformade rättningsanvisningar finns (Holmberg, 2002). För 

det andra kräver proven en hög grad av subjektiv bedömning, vilken bidrar till att 

likvärdigheten riskeras. Ju mer inslag av subjektiv bedömning desto större variationer i 

bedömningarna. (Gustafsson, m.fl., 2014). 



 

17 

 

Skolinspektionen har därför genomfört flera omgångar kontrollrättningar som visar att några 

elevgrupper missgynnas när lärarna bedömer deras prestationer på provdelar som kräver 

längre svar. Dessa grupper är pojkar, elever från mindre studieinriktade hem samt elever som 

är födda sent på året (Gustafsson, m.fl., 2014).  Internationell forskning, (Raag, m.fl. 2011) 

konstaterar att lärare påverkas av andra faktorer än just prestationer och exempelvis 

överskattar flickors läsförmåga. Lärare på fristående skolor i Sverige tenderar att sätta högre 

provbetyg än lärare på kommunala skolor. Utomstående bedömare har en strängare 

bedömning av de nationella proven än undervisande lärare (Gustafsson, m.fl., 2014).  

Provet i svenska på högstadiet består av tre delprov, ett läsförståelseprov med flera olika 

texter, ett muntligt prov samt ett prov som prövar den skriftliga förmågan i form av en 

uppsats. Upplägget är liknande i år tre och sex förutom att läsförståelsedelen i dessa årskurser 

består av två texter, dels en saktext, dels en prosatext. De nationella provens läsförståelsedel 

avser att mäta elevers förmåga att ”…läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för 

olika syften.” (Skolverket, 2014. s. 20). Vidare anges att proven prövar läsprocesser liknande 

dem som mäts i PISA och Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 

nämligen, att finna efterfrågad information, att dra enkla slutsatser, att sammanföra och tolka 

information och idéer samt att reflektera, något som ställer höga krav på kognitiv förmåga, 

vilket nämnts i tidigare avsnitt. Slutligen anges att proven även mäter elevers förmåga att 

granska och värdera innehåll, språk och textuella drag (Skolverket, 2014). Antagandet att 

elever med goda resultat på läsprovet även har höga betyg i svenska blir därför rimligt även 

om flickor i högre grad än pojkar får bättre slutbetyg i svenska i förhållande till provresultatet. 

Flickor har överlag bättre provresultat än pojkar i svenska, engelska och matematik 

(Skolverket, 2006). 

En allsidig prövning av läsförmåga gynnas av prov med flera olika texter av varierande 

svårighetsgrad där möjlighet finns att ställa olika frågor (Holmberg, 2002). Likvärdighet 

gynnas av prov med korta standardiserade svar, där möjlighet till variation i svaren är så liten 

som möjligt (Gustafsson, m.fl., 2014). Sådana texter och frågor förekommer i de nationella 

proven i svenska år 2014 (Skolverket, 2014). När elevernas resultat på läsförståelsedelen 

används som mått på läsförmåga, vilket görs i denna undersökning, har detta beaktats.  

Bedömning av kunskaper 

Kunskapsutveckling, och hur den kan bedömas är något som kan ske på många olika sätt. Det 

förekommer både summativa och formativa bedömningar av elevers kunskaper. Den 

summativa bedömningen kan vara poäng på ett prov, ett betyg eller en beskrivning av hur 

långt en elev har kommit i sin utveckling. Den formativa bedömningen är en beskrivning av 

vad eleven kan göra för att utvecklas vidare. (Jönsson, 2012.) Bedömningens 

kunskapsutvecklande potential har, sedan Black (1998) skrev om formativ bedömning, 

kommit alltmer i fokus. Lärande bedömning är numera ett vedertaget begrepp i pedagogisk 

forskning och litteratur (Alvén, 2011). Särskilt uppmärksammad har formativ bedömning 

blivit som effektiv för att utveckla goda lärandestrategier och motivera elever till skolarbete 

(Korp, 2003). I styrdokument för skolan har den formativa bedömningen därför fått en 
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framträdande plats (Skolverket, 2011). Lärare har, utöver omfattande material om hur 

formativ bedömning ska göras, även stöd i sitt bedömningsarbete av de nationella prov som 

genomförs i flera ämnen. Proven är utformade så att de prövar elevers kunskaper med bäring 

på de kunskapskrav som finns i läroplanen.  

Betygen är ett annat mått på kunskaper. I den svenska skolan är betygssystemet sedan 90-talet 

målstyrt. Det innebär att undervisningen riktas mot kunskapsmål som anses vara möjliga för 

alla att nå. Kunskapskrav har formulerats i alla ämnen i tre nivåer där A är högst, följt av C 

och slutligen E. Betygen D och B sätts när kraven för en nivå uppfylls tillsammans med 

övervägande delen av kraven för den högre. Det innebär att för betyget D har kraven för E 

uppfyllts samt övervägande delen av kraven för betyget C. För betyget B gäller att kraven för 

C har uppfyllts samt övervägande delen för kraven för betyget A. Betyget F innebär att eleven 

inte visat kunskaper för alla, några eller något av kunskapskraven för E.  

Huruvida betygen är ett mått på olika elevers kunskapsmängd kan emellertid utifrån tidigare 

forskning diskuteras då betygssystemet i praktiken har visat sig svårt att använda som ett 

likvärdigt mått på elevers kunskaper. Särskilt kan skillnader mellan pojkars och flickors betyg 

uppmärksammas.  Undersökningar som jämför pojkars och flickors meritvärde, det antal 

poäng elevernas slutbetyg i alla ämnen renderar, i relation till resultat på nationella prov, visar 

att pojkar får lägre betyg i relation till sina provresultat. Pojkar har och har haft lägre 

meritvärde än flickor sedan länge och slutsatsen som dragits är att det förekommer att pojkar 

missgynnas i betygssättningsförfarandet (Skolverket, 2010), inte bara i Sverige utan även i 

USA och Storbritannien (Dumais, 2002: Whitelaw, m.fl., 2000). En förklaring är att pojkarnas 

attityder påverkar betygssättningen negativt medan flickornas påverkar den positivt. 

Flickornas samarbetsvillighet gynnar dem vid betygssättningen vilket kan tolkas som att 

lärare belönar medgörlighet (Skolverket, 2006).  

En annan förklaring menar (Dumais, 2002) är att lärare omedvetet påverkas av elevers 

socioekonomiska bakgrunder i betygssättningsförfarandet vilket gynnar dem som kan 

diskutera litteratur, teater och dans. Denna grupp elever består till stor del av flickor som på 

detta sätt kan hävda sig i utbildningssystemet. Pojkar däremot, särskilt i tonåren, hävdar sig på 

andra sätt och missgynnas när betygen sätts.  

Troligast är förklaringen att pojkar faktiskt har sämre kunskaper än flickor inom vissa 

områden vilket den senaste PISA-undersökningen kan bekräfta. I läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap hade pojkar generellt sämre kunskaper. I elevgruppen som hade sämst resultat 

dominerade pojkar och i gruppen med bäst resultat dominerade flickor vilket innebär att 

pojkars lägre betyg inte enbart kan förklaras med att lärare inte använder betygsanvisningarna 

korrekt utan pojkars betyg speglar troligtvis deras faktiska kunskapsnivå.  

2.5 Sammanfattning 

Läsning är en förmåga som till skillnad från talförmåga inte utvecklas naturligt utan kräver 

undervisning för de flesta. Läsutveckling är beroende av flera faktorer, dels individuella, dels 

kontextuella. Särskilt viktiga är hemmets värderingar och de läsaktiviteter som barn får 
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erfarenheter av. Föräldrarnas utbildningsnivå och etablering i arbetslivet har också betydelse. 

Positiva attityder till läsning och goda läsvanor grundläggs i hemmet och gynnar 

läsutvecklingen. Sociala och kulturella normers betydelse kan förklara varför pojkar skattar 

läsaktiviteter lägre än flickor, vilket medför att de har sämre resultat på läsprov än flickor 

Literacy är något mer än läsförmåga och handlar snarare om en förmåga att skaffa sig den 

information som ges via språket för att verka i samhället. Språket är en kod som är starkt 

kopplat till den miljö man vistas i, vilket innebär att språket i skolan kan skilja sig markant 

från språket barnet använder i hemmet. Skolans språk är abstrakt, formellt och emellanåt 

kontextfritt. Språket blir därmed både en social markör och en kanal för kunskapsutveckling.  

Språk- och läsförmåga är en tillgång och troligen en förutsättning för att utveckla 

skolkunskaper. Hur dessa kan bedömas på ett likvärdigt sätt är en ständigt aktuell fråga. Det 

förefaller svårt att kombinera lärande bedömning med likvärdighet då den förra förutsätter ett 

subjektivt förhållningssätt och den senare ett objektivt. Forskning visar att lärare kan ha svårt 

att bedöma nationella prov utan att påverkas av antaganden om vilka elever som gjort dem. 

Betygssättningsförfarandet är också en process där likvärdighet ännu inte uppnås av liknande 

skäl.  

I detta arbete belyses följande hypoteskedja, nämligen samband mellan socioekonomiska 

faktorer, attityder till läsning och läsaktiviteter å ena sidan, samt läsförmåga så som den mäts i 

de nationella proven och kunskaper så som de mäts i betyg å andra sidan. Dessutom fokuseras 

skillnader mellan pojkar och flickor i dessa avseenden.  
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3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om socioekonomisk bakgrund, attityder till 

läsning och läsaktiviteter har samband med läsförmåga och kunskaper och hur dessa samband 

ser ut för pojkar och flickor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur2.1. Hypotetiskt samband mellan socioekonomisk bakgrund, attityder till läsning, läsaktiviteter å 

ena sidan och läsförmåga och kunskaper å andra 
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4 Teoretisk bakgrund 

Det teoretiska ramverket som kommer att användas för att tolka och förstå resultatet består av 

begreppen kapital, habitus, doxa och fält. Begreppen har utarbetats av Pierre Bourdieu, en 

fransk sociolog som är känd för sitt intresse för människors livsvillkor. Begreppen och deras 

relationer kan förklara vilka strukturer som påverkar människors livsval och varför de 

valmöjligheter som utbildningssystemet erbjuder kan vara skenbara. Alla har visserligen 

tillgång till utbildningssystemet men på grund av olika förutsättningar riskerar några att inte 

kunna tillgodogöra sig fullt ut vad utbildning kan ge. Utbildningssystemets språk och kultur 

behärskas inte av alla (Bourdieu 1999a). 

I detta avsnitt redogörs för de olika aspekter av kapital en elev har med sig till skolan. 

Därefter beskrivs begreppet habitus och dess relation till fältet, den sociala kontexten och dess 

regler, doxa. Slutligen motiveras hur begreppen kan användas för att förstå hur 

socioekonomisk bakgrund samt attityder till läsning och läsaktiviteter hänger samman 

sinsemellan och med resultat på läsprov och betyg.  

4.1 Kapital 

Begreppet kapital har enligt Bourdieu (1999a) olika aspekter nämligen, ekonomisk, social och 

kulturell. Det ekonomiska kapitalet utgörs av materiella tillgångar och en förtrogenhet med 

ekonomiska spelregler i samhället. Kulturellt kapital består av kunskap, och förmåga att 

kunna tala, om litteratur, teater, dans, film, politik och konst. Familjen är fältet där kulturellt 

kapital förvärvas och ackumuleras men även utbildningssystemet överför kulturellt kapital. 

Skolsystemet överför vad som anses vara ett legitimt nationellt kulturkapital. I skolan 

värderas främst det kulturella kapitalet som innehas av medelklassen, där lärare ofta har sitt 

ursprung. Därmed blir kulturellt kapital som reproduceras i skolkontexten, det som redan 

innehas av en grupp elever med liknande ursprung som läraren. Dessa elever får en fördel 

genom att redan känna till vad som anses vara viktigt, moraliskt, gångbart och accepterat 

(Bourdieu, 1999a).  

Det sociala kapitalet är släktband och relationer som utgör en fördel i karriär och yrkesliv. I 

många samhällen har familjen en stor betydelse för en människas liv genom att familjens 

kapital även blir varje familjemedlems. Bourdieu (1999a) menar exempelvis att de som har 

stora familjer är mäktiga eftersom familjens kapital ackumuleras med medlemmarna och 

kommer den enskilde till del. Familjens relationer till utomstående kan ge fördelar i skolan, 

föreningslivet och yrkeslivet, är också ett socialt kapital och den aktning en familj har blir en 

tillgång för den enskilde. Socialt kapital är även de relationer som kan gynna individen i en 

förening eller klubb. Broady (1998) använder begreppet kåranda för att exemplifiera socialt 

kapital. Det sociala kapitalets värde varierar förstås i olika samhällen. I vissa har familjens 

relationer en stor betydelse och i andra mindre.  (Bourdieu, 1999a).  

Utöver dessa olika former av kapital finns det symboliska, vars värde vilar på ett erkännande 

att det kulturella, sociala och ekonomiska kapitalets betydelse. Kapitalets symboliska värde 
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beror på det erkännande som det tillskrivs av gruppen. Ju större erkännande och aktning 

kapital tillskrivs i en social grupp, desto större legitimitet, symboliskt värde, får det 

(Bourdieu, 1999a). Broady (1998) nämner medaljer, titlar och examina som exempel på 

symboliskt kapital.  

4.2 Habitus 

Habitus kan liknas vid beskaffenhet eller disposition att tänka och handla. Den konstitueras av 

bakgrund som uppfostran och familjens värderingar men även av andra omständigheter som 

ekonomiska förutsättningar och erfarenheter under uppväxten. I detta perspektiv är habitus 

unik för varje individ och bidrar till hur fenomen uppfattas och hanteras. I ett annat perspektiv 

är habitus strukturell eftersom den skapas i en kontext och delas med andra som fått en 

uppfostran under liknande omständigheter och med liknande värderingar. Personer med 

gemensam habitus bildar en klass av människor som delar politiska åsikter, 

konsumtionsmönster och kulturella aktiviteter (Bourdieu, 1999a).  

Habitus ger individen något som kan liknas handlingsberedskap och en livsstil som är stabil 

men inte oföränderlig över tid. Vidare omfattar habitus värderingar, känslor och vanor och 

kan därför sägas påverka individen i nuet men även i framtiden. Habitus påverkar val som 

görs genom att habitus gör det möjligt att se vilka vägar som är möjliga att ta och vilka som 

inte är det och kan definieras som en underliggande och omedveten generell princip för 

handlande.  

”It is also how the personal comes to play a role in the social – the dispositions of the Habitus underlie our 

actions that in turn contribute to social structures.” (Grenfell, 2012. s. 52.) 

Habitus är en integrerad del av individen och fungerar som en uppsättning 

klassifieringsprinciper över vad som är önskvärt eller inte, gott och ont, stilfullt och vulgärt, 

passande eller opassande.  

”--- the habitus which is more than the practices to which it gives rise – it can be possessed and has its own 

properties and tendencies.” (Grenfell, 2012. s. 55).  

I en viss aspekt skiljer sig mäns och kvinnors habitus åt. De omedvetna tankesätt och 

värderingar som rör genus – förhållandet mellan män och kvinnor finns även i en människas 

Habitus. När Bourdieu beskriver mäns och kvinnors positioner i de sociala fälten använder 

han begreppet symboliskt våld. Symboliskt våld är det subtila våld som används för att 

markera över- och underordning av vissa grupper (Bourdieu, 1999b). 

4.3 Fält 

De sociala sammanhang där habitus kommer till uttryck och där kapital är en tillgång kallar 

Bourdieu (1999a) fält. Fältet är de situationer och de platser där människor samlas och 

interagerar utifrån någorlunda gemensamma mål och syften. Fältet kan liknas vid ett område 

där sociala aktiviteter pågår som har ett mönster och en regelbundenhet. Aktiviteternas syfte 

är att öka människors kapital och förbättra sina positioner. Positionerna bestäms utifrån 
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principer som grundas på kapitalet individen innehar. I fältet finns hierarkier och även regler 

för vad som är möjliga handlingar och värderingar. Reglerna kallas för doxa (Bourdieu, 

1999a).  

Varje fält kräver att dess medlemmar kan förstå och begripa vad som gäller. Detta kallar 

Bourdieu ”competitive game or field of struggles” (Grenfell, 2012. s.53), där varje spelare 

improviserar och använder strategier för att förbättra sin position. Fältet och habitus påverkar 

varandra genom att habitus påverkas av fältet och fältet ges mening genom individens habitus. 

Följden blir att fältet eller habitus är dynamiska. Habitus utvecklas genom de erfarenheter 

som görs vilka medför en föränderlig disposition att handla och tänka på ett visst sätt. När 

dispositionen förändras påverkas kontexten – fältet som består av människor i interaktion med 

varandra (Grenfell, 2012).  

4.4 Relevans för skolan 

Elever som kommer till skolan med erfarenheter av litteratur och läsaktiviteter har 

förmodligen en god beredskap och ett intresse för läsning i skolan, det vill säga en habitus, 

som innebär en positiv inställning till läsaktiviteter och deras läsutveckling gynnas därmed.  

Forskning tyder på att undervisningens förändring mot ett mer individinriktat och 

ansvarskrävande lärande gynnar den grupp elever med hög motivation och med en god 

förmåga till självreglering. Elever utan denna disposition har ett sämre utgångsläge och en 

habitus som de inte kan dra nytta av i skolkontexten. För dessa elever kan undervisningen te 

sig främmande, omotiverande och svårförståelig. (Korp, 2003).  

Med hjälp av kulturellt kapital kan individen hantera olika situationer och navigera i olika 

sammanhang, exempelvis skolan.  

”Att elever med som är väl rustade med kulturellt kapital har goda utsikter till en priviligierad framtid 

sammanhänger med att de (och deras föräldrar) är väl bekanta med och förmögna att värdera det spektrum av 

möjligheter som utbildningsväsendet och yrkeslivet och den sociala världen i övrigt erbjuder.” (Broady, 1998. 

s. 8) 

Kulturellt kapital delas med individer som har likartad bakgrund (Andersen & Kaspersen, 

1999) och inte sällan värderar lärare kulturellt kapital som liknar det egna högt, vilket ger en 

grupp elever fördelar i skolan. Det kulturella kapitalets betydelse för skolframgång varierar 

med kön och forskning visar att det har större betydelse för flickor än för pojkar (Dumais 

2002).  

I skolan finns fält med uttalade och outtalade regler för vad som är acceptabelt, önskvärt och 

riktigt handlande. Flera sociala fält existerar samtidigt. Den lärarledda undervisningen är ett 

av dem och kamratgruppen på rasten ett annat. Elever från hem och familjer där skolan 

värderas högt har förmodligen dessa värderingar med sig till skolan och är förberedda och 

vana vid de förväntningar och de aktiviteter som skolan innebär. De kan spelets regler alltså 

fältets doxa. Elever med annat habitus och kulturellt kapital har kanske inte samma 
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handlingsberedskap för vad som krävs i skolan. Deras habitus och kulturella kapital är till 

liten nytta i skolans fält.  

Språket och hur det används är inte enbart något som är kopplat till individen utan är i högsta 

grad socialt. Språklighet ger människor möjlighet att etablera en social plats och blir därför en 

social markör. Barn gör både medvetna och omedvetna val om vilket språkbruk de kan 

identifiera sig med i skolan. De kommer till skolan med ett språk, som markerar vilken 

socioekonomisk grupp de tillhör, och huruvida de närmar sig skolans och lärarnas språk eller 

om de tar avstånd från det avgörs av inre och yttre faktorer (Ball, Warshauer & Freedman, 

2004).  

Vilket språk som accepteras i olika sammanhang är lika politiskt och socialt förankrat som 

vilket språk läraren väljer att föra fram i klassrummet. Många klassrum fylls av elever från 

varierande bakgrunder, vilket utgör både en utmaning men också möjlighet för lärare. 

Framför allt är klassrummen och skolan sociala fält där värderingar, ideologier och politik 

aktualiseras och vidareförs, inte minst genom språket och dess aktiviteter (Ball, m.fl., 2004). 

Bernstein (1983) har beskrivit den fördelning av makt och den kontroll som språket 

möjliggör, särskilt i skolan. Han menar att barn från arbetarklassen, har ett språk som är mer 

vardagsnära och därmed mer begränsat, än barn från medelklassen. Han har dessutom visat att 

det begränsade språket som han benämnt restricted code, inte är lika användbart i 

undervisningens fält som medelklassbarnens mer kontexoberoende språk – elaborated code. 

Språk kan i detta hänseende verka begränsande i skolsammanhang.  

4.5 Relevans för undersökningen  

Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält har använts i flera studier för att förklara 

socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för framgång inom utbildningssystemet. I dessa 

studier definieras kulturellt kapital på olika sätt vilket gör det tämligen svårt att jämföra 

resultaten (Lareau, 1987). I en studie definieras kulturellt kapital som engagemang i konst, 

dans, teater och musikkurser (Dumais, 2002). I en annan som besök på konstmuseum och på 

balettföreställningar (Kingston, 2001). Bourdieus begrepp konstruerades i Frankrike på 

sextiotalet och vad som då kallades kulturellt kapital har förändrats sedan dess. Förmodligen 

rör det sig om annat än kunskap om klassisk musik, konst och litteratur. Dessutom är det 

kulturella kapitalet beroende av i vilket fält det används. Vad som är gångbart i ett fält är inte 

en tillgång i ett annat. Det finns inga självklara paralleller mellan det franska samhället under 

sextiotalet och dagens samhälle i Sverige. Kingston (2001) menar till och med att Bordieus 

teorier om kapitalets reproduktion svårligen kan användas för att förklara akademiska resultat 

i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle medan andra forskare menar att kulturellt 

kapital är ett fruktbart begrepp för att tolka och förstå elevkarriärer i skolsystemet (Lareau, 

1987) även om det kulturella kapitalets valuta varierar från samhälle till samhälle. 

I denna undersökning definieras det kulturella kapitalet som tillgångar i form av språklig och 

kulturell kompetens. Habitus definieras som en individuell disposition starkt relaterad till 
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attityder och värderingar. Fält är de olika kontexter elever befinner sig i och doxa är dessa 

kontexters regler. Exempel på fält är lektioner och raster.  

Begreppet kapital innefattar utöver kulturellt kapital även ekonomiskt och socialt kapital. Ett 

annat begrepp är socioekonomisk bakgrund och består av föräldrars utbildningsnivå, 

ekonomiska resurser, socialt umgänge och status samt de värderingar av utbildning som finns 

och inte minst hur litteratur, film, konst, teater och musik diskuteras och uppskattas i familjen, 

något som även kan kallas kulturell kommunikation.  

Habitus kan enligt resonemanget ovan användas för att förstå attityder till läsning och 

läsaktiviteter och samband mellan dessa och skolresultat. Tillsammans med kulturellt och 

ekonomiskt kapital kan habitus förklara varför elever har olika attityder till läsning och 

läsaktiviteter samt i längden vilka läsvanor som utvecklas. Attityder till läsning och läsvanor 

påverkar elevens läsförmåga så som den kan mätas i läsprov och möjligen även elevens betyg.  

Dessa tre begrepp, habitus - disposition, kapital – resurser och fält – kontext, doxa – regler för 

social samvaro, används för att förklara skillnader mellan elevers skolframgång och utgör 

således de teoretiska begrepp, mot vilka denna undersöknings resultat kommer att diskuteras. 
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5 Metod 

I kommande avsnitt beskrivs de kunskapsteoretiska ställningstaganden som gjorts inför denna 

undersökning. Därefter redovisas och diskuteras operationaliseringen av begreppen och 

konstruktionen av enkätformulärets påståenden och frågor. Läsförståelseprovet och betygen 

presenteras. Urval, genomförande och analysförfarande redovisas och diskuteras. Slutligen 

redogörs för vilka etiska regler som beaktats och en kritisk granskning av metoden redovisas. 

5.1 Kunskapsteoretisk bakgrund 

Frågan om det finns en reell värld, som det går att få objektiv kunskap om genom 

observationer eller om världen är något vi konstruerat måste besvaras i undersökningens 

första skede. Svaret blir ett a priori-antagande som utgör grunden för de beslut som fattas i 

forskningsprocessen (Åsberg, 2001). Denna undersökning utgår från det senare synsättet och 

därmed tas ett konstruktivistiskt perspektiv på kunskap. Enligt konstruktivism finns inte 

någon sann kunskap eller verklighet, utan omvärlden är en produkt av dels individuellt 

konstruerande, dels socialt konstruerande (Linell, 2006). Därmed används andra begrepp än 

sanning, när studiens kunskapsbidrag och vetenskaplighet ska diskuteras.  

För det första kan begreppet transparens beskriva den öppenhet med vilken varje steg i 

undersökningen redovisats. Förfarandet ger läsaren möjlighet att ta ställning till dess 

slutsatser. För det andra kan trovärdighet användas, eftersom varje beslut som tagits i 

processen har motiverats. För det tredje gäller begreppet giltighet, då de konstruktioner som 

gjorts har utgått från tidigare forskning och tydligt definierade teoretiska begrepp (Holmberg, 

2007). Denna epistemologiska grundsyn medför att studien ger kunskap i form av tillfälliga 

konstruktioner och möjliga förklaringar av det sociala rummets konstruktionsprinciper och 

vilka mekanismer som verkar för en reproduktion av detta rum (Bourdieu, 1999a). 

I föreliggande undersökning söks samband mellan begrepp och analyserna kommer att göras 

med statistiska metoder och slutsatserna som dras gäller för just den undersökningsgruppen. 

När kunskap om samband i en större grupp söks, är en kvantitativ metod lämplig (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Om urvalet är slumpmässigt blir kunskapen nomotetisk, det vill 

säga den kan uttala sig om mönster och samband i en population. En sådan undersökning kan 

ge allmänna förklaringar till mänskligt beteende och resultaten kan generaliseras till många 

(Befring, 1994). I denna undersökning används emellertid ett tillgänglighetsurval och 

resultaten kan beaktas men inte generaliseras utanför den grupp som utgör urvalet.  

Vanligtvis belyses begrepp i kvantitativa undersökningar genom en redovisning av tidigare 

forskning och operationaliseras sedan för att kunna mätas. Teorier är emellertid inte alltid 

utgångspunkten för kvantitativ forskning, utan en sådan undersökning kan vara såväl 

explorativ och oförutsägbar, som utgå från teoretiska begrepp (Bryman, 2011). Begreppen 

som föreliggande undersökningen utgår från är socioekonomisk bakgrund, attityder till 

läsning och läsaktiviteter.  
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En kvantitativ undersökning går ut på att göra begrepp mätbara, eftersom de är teoriers 

byggstenar och varje begrepp ska kunna mäta olika aspekter av en verklighet. Därmed kan 

undersökningen ge ett intryck av positivism och en illusion av att kunskapen som genereras 

skulle kunna vara slutsatser om faktiska företeelser i omvärlden. En falsk bild av riktighet och 

precision kan ges, när fokus ligger på det till synes mätbara. Begreppen själv och sambanden 

dem emellan och deras mått är en konstruktion. Sannolikt har begreppen inte uppfattas helt 

lika av konstruktören och informanterna. Statistiska analyser är därmed i någon mån 

begränsade, eftersom de enbart ger en schematisk bild av en komplex verklighet. Deras styrka 

är att de kan undersöka flera variabler för stora grupper (Bryman, 2011). Att variablerna i 

denna undersökning skulle ge något mer än en förenklad bild av verkligheten är alltså inte 

troligt.  

Undersökningen grundas på antagandet att socioekonomisk bakgrund, attityder till läsning 

och läsaktiviteter har samband med resultat på läsprov och med betyg. Antagandet är en riktad 

hypotes, som innebär att en god socioekonomisk bakgrund antas ge positiva attityder till 

läsning och påverkar läsaktiviteter i positiv riktning, vilket i sin tur renderar goda resultat på 

läsprov och höga betyg. Denna hypotes ger undersökningen en deduktiv prägel. Emellertid 

görs en explorativ faktoranalys, där latenta variabler söks i data, vilket i detta steg medför att 

analysen har ett induktivt inslag. I en sådan faktoranalys kan mönster framträda, som inte 

förväntats utifrån teorier och förutfattade meningar. Därmed kan oväntade upptäckter göras 

och nya förklaringar ges, vilket genererar ny kunskap (Assarsson, 2007).  

Undersökningar med kvantitativa data kan ibland kritiseras för bristande djup och överdrivna 

generaliseringar (Reed, 2011). I denna undersökning kommer emellertid variablerna och deras 

samband att förklaras med hjälp av ett teoretiskt ramverk, nämligen Bourdieus teori om 

kapital, fält, habitus och doxa (Bourdieu, 1994). Teorin kan ge förståelse för människors 

positioner i den sociala världen. Därmed kan resultatet få en mening och ett djup, som 

visserligen är en konstruktion men som har bäring dels på resultatet, dels på teori. Dialogen 

mellan teori och resultat ger, enligt Reed (2011) en möjlighet att validera den kunskap som 

erhålls. 

5.2 Mätinstrument 

För att i någon mån kunna mäta och undersöka socioekonomisk bakgrund, attityder till 

läsning och läsaktiviteter ska data samlas som kvantifierar dessa begrepp. I denna 

undersökning samlas data genom enkäter. I följande avsnitt presenteras hur begreppen 

operationaliserats det vill säga vilka påståenden och frågor som antas mäta dessa. För att 

kunna undersöka om samband finns mellan begreppen och elevers resultat på läsprov samt 

deras betyg har resultaten och betygen samlats in. Avsnittet innehåller även en beskrivning 

och diskussion av vad resultaten på läsförståelsedelen i de nationella proven kan sägas vara 

mått på. Slutligen förs ett resonemang om betygen och hur de kan mäta elevers kunskaper. 
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5.2.1 Enkät 

Då socioekonomisk bakgrund, attityder till läsning och läsvanor undersöks i en större grupp 

blir enkätformulär en lämplig datainsamlingsmetod. Flera elever kan fylla i enkäten samtidigt, 

vilket möjliggör att data från en större grupp kan samlas in. I en mindre undersökningsgrupp 

hade intervjuer varit mer lämpliga, då de möjliggör följdfrågor och ger fylligare data och 

förmodligen en djupare förståelse för socioekonomisk bakgrund, elevers attityder till läsning 

och deras läsaktiviteter. Data hade blivit kvalitativa och analysförfarandet ett annat. Resultatet 

hade fått fler dimensioner, men gällt färre elever. Intervjuer medför nämligen, att urvalet blir 

mindre och slutsatser på gruppnivå svåra att dra och att generalisera blir inte meningsfullt. 

Enkätsvar kan analyseras med statistiska metoder för att undersöka samband mellan variabler, 

vilket är syftet med denna undersökning.  

Den första frågan respondenten möter i ett formulär är viktig (Dahmström, 1996). Därför har 

denna formulerats som en fri öppen fråga om läsning. Syftet var emellertid endast att rikta 

respondenternas uppmärksamhet mot området läsning. Svaren på frågan ingick inte i 

analysen.  

Attityder till läsning och läsvanor är begrepp, som inte helt enkelt låter sig mätas i en enkät. 

Enligt Befring (1994) kan en attityd sägas vara en lagrad inställning hos personen, som gör att 

fenomen i omgivningen uppfattas som positiva eller negativa. Attityder kommer till uttryck 

genom handlingar och åsiktsyttringar som ligger till grund för attitydmätningar via enkäter. 

Påståenden som respondenten tar ställning till har fasta svarsalternativ, vilket innebär att 

respondenten besvarar ett påstående med olika grader av avståndstagande eller ett 

instämmande. I denna undersökning är alternativen fyra vilket innebär att inget neutralt 

svarsalternativ finns. Orsaken är att öka respondenternas benägenhet att ta ställning. Att dessa 

fyra alternativ på något sätt helt täcker de attityder som eleverna i urvalet har, är emellertid 

inte troligt och inga anspråk görs därmed att resultatet är annat än en grov översikt.  

Påståendena kallas Likert-påståenden (Bryman, 2011) och enligt Befring (1994) finns flera 

principer för formulering av Likert-påståenden. I denna undersökning har följande varit 

vägledande. För det första har tidsformen presens valts, eftersom nuvarande attityder är vad 

som undersöks och inte tidigare, övergivna. För det andra har vikt lagts vid att använda ett 

språk, som är tydligt, koncist och anpassat till informanternas ålder. För det tredje har 

negativa och positiva påståenden formulerats för att undvika stereotypa svarsbeteenden hos 

informanterna, vilka kan yttra sig i att kryssa i samma svarsalternativ på alla frågor. Dessa 

principer ökar undersökningens reliabilitet (Befring, 1994).  

Exempel: I min familj tittar vi på tv tillsammans.  

Stämmer helt          

Stämmer ganska bra         

Stämmer med tvekan               

Stämmer inte alls 
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Operationalisering av begrepp är ett viktigt steg i en kvantitativ undersökning (Bryman, 

2011). Tidigare undersökningar av elevers attityder till läsning har inspirerat formuleringarna 

av påståendena och frågorna i enkäten. Varje begrepp kan med fördel mätas med fler frågor 

eller påståenden för att kunna fånga olika aspekter av begreppet. Inte sällan utarbetas frågor 

och påståenden med hjälp av teorier och tidigare forskning (Bryman, 2011). I denna 

undersökning har framför allt enkätfrågorna från PISA 2009 (www.skolverket.se) varit 

vägledande. Fördelen med att de har provats ut och använts i andra undersökningar (Frank, 

2009; Stenlund, 2011) är, att forskare bedömt deras reliabilitet och validitet, vilket bidrar till 

frågornas kvalitet (Bryman, 2011). Dock är föreliggande undersökning inte en replika av 

tidigare undersökningar och därför har även andra frågor formulerats för att mäta 

socioekonomiska faktorer, attityder till läsning och läsaktiviteter. För att göra det möjligt att 

undersöka attityder till läsning har följande påståenden använts: 

Jag läser bara om jag måste. (PISA, 2009) 

Jag tycker om att prata om böcker med andra människor. (PISA, 2009) 

När jag får en bok i present blir jag glad. (PISA, 2009) 

Jag tycker att det är viktigt att vara duktig på att läsa. (Egen konstruktion) 

Jag läser bara för att få den information jag behöver. (PISA, 2009) 

Jag har flera favoritböcker. (Egen konstruktion) 

Jag tycker att det är lätt att läsa en hel bok. (Egen konstruktion) 

Jag tycker att det är nervöst att läsa högt i klassen. (Frank, 2009) 

Jag förstår nästan allt när jag läser. (Stenlund, 2011) 

Jag har svårt att sitta stilla och läsa en längre stund. (Frank, 2009) 

Jag läser hemma för att jag tycker det är roligt. (Egen konstruktion)  

För mig är läsning slöseri med tid. (PISA, 2009).  

För att mäta läsaktiviteter har påståenden utarbetats, som kan ringa in hur läsning prioriteras i 

skolan och hemma och vilka texter som läses. Dessutom ställs en fråga som undersöker 

läsaktiviteter i relation till andra fritidsaktiviteter. Läsaktiviteter är något som är väl undersökt 

i tidigare forskning och flera alternativ i enkäten har använts tidigare (Frank, 2009; Linnakylö, 

2003; Skolverket, 2013b).  

I skolan läser jag böcker som jag aldrig skulle läst annars. (Egen konstruktion) 

I skolan läser vi högt tillsammans i klassen. (Egen konstruktion) 

 

 

http://www.skolverket.se/
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När jag är ledig brukar jag: (Egen konstruktion) 

träna   

spela dator 

 titta på tv 

vara med kompisar  

göra läxor 

läsa böcker 

surfa på nätet 

annat – öppen fråga 

 

När jag läser, läser jag: (PISA, 2009) 

tidningar 

böcker 

läxor 

bloggar 

serier 

sidor på nätet 

annat – öppen fråga 

Litteraturgenomgången har visat att socioekonomisk bakgrund har betydelse för elevers 

resultat på läsprov (Frank, 2009, Skolverket, 2013a). Bland annat har förekomsten av 

kapitalvaror i hemmet samband med goda resultat på läsprov och kan sägas vara ett mått på 

en god familjeekonomi (Yang-Hansen & Munck, 2012). Därför har en sådan fråga 

formulerats i enkäten. I de senaste PISA undersökningen från 2012 har eleverna fått ange 

vilka kapitalvaror de har i hemmet, exempelvis surfplatta, bubbelbadkar eller espressomaskin, 

alternativ som också finns i denna undersökning. Ett eget rum i hemmet hör även till den 

ekonomiska aspekten av socioekonomisk bakgrund. Andra indikatorer på en god 

familjeekonomi är charterresor med familjen och sommarstugor att vara i under loven, något 

som kan benämnas semestervanor (Larsson, 2009).   

Förekomsten av ett piano i hemmet, en klassisk fråga i flera undersökningar (Frank, 2009; 

Yang-Hansen & Munck, 2012), används liksom frågor om huruvida hemmet har en 

dagstidning, konst, uppslagsverk och en bokhylla med böcker i eftersom de kan sägas vara 

mått på kulturellt kapital. Till denna aspekt av begreppet socioekonomisk bakgrund hör även 

tillgång till dator med internetuppkoppling och ett skrivbord för studier. 

Hemma har jag: (PISA, 2009)  

bubbelbadkar (Skolverket, 2013a) 

dagstidning 

dator med internetuppkoppling (Yang-Hansen & Munck, 2012) 

eget rum 



 

31 

 

en bokhylla med böcker 

espressomaskin (Skolverket, 2013a) 

piano 

skrivbord för studier (Yang-Hansen & Munck, 2012),   

surfplatta 

tavlor på väggarna 

uppslagsböcker 

Vi har ett sommarhus. (Egen konstruktion) 

Numera är även en medvetenhet om kost, hälsa och träning tydligt kopplad till 

socioekonomisk bakgrund och därför blir en tredje indikator en fråga om hälso- och 

kostmedvetna föräldrar (Falkstedt, m.fl., 2012).  

Mina föräldrar tycker att det är viktigt med hälsa och motion. (Egen konstruktion) 

Undersökningar visar även att läsande föräldrar har läsande barn och att föräldrars värdering 

av litteratur och läsning förs över till barnen genom något som kallas kulturell kommunikation 

(Dumais, 2002; Fredriksson & Taube, 2012).  För att kunna mäta föräldrars värderingar av 

läsning och läsaktiviteter har följande påståenden och frågor formulerats: 

I min familj diskuterar vi böcker vi läst eller filmer vi sett. (Stenlund, 2011) 

Mina föräldrar tycker att det är viktigt att jag läser mycket. (Egen konstruktion) 

Min mamma läser böcker. (Egen konstruktion) 

Min pappa läser böcker. (Egen konstruktion)  

Sammanfattningsvis finns alltså flera aspekter av socioekonomisk bakgrund, nämligen 

familjeekonomi, kulturellt kapital samt kulturell kommunikation i enkäten som presenteras i 

sin helhet i bilaga A.  

Pilotundersökning 

För att undersöka om enkäten var tydligt formulerad och möjlig att fylla i gjordes en 

pilotundersökning i en klass med nitton elever, ett förfarande som ökar reliabiliteten så att 

systematiska fel kan undvikas. Exempelvis kan otydligt formulerade påståenden ändras, 

instruktioner göras tydligare och påståendenas ordning ändras, innan enkäten distribueras till 

hela undersökningsgruppen (Bryman, 2011). Under pilotundersökningen framgick att ett 

påstående som rörde mamma och pappas läsvanor var svårt att besvara om bara en av 

föräldrarna läser. Därför gjordes detta påstående om till två, ett som rör mammas och ett annat 

som rör pappas läsvanor. Flera elever undrade hur frågan om sommarhus hörde till läsning 

och läsvanor, vilket gjorde att manus till presentationen av undersökningen omformulerades. 
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En uppmaning om att avstå från att besvara frågor som kändes obekväma lades till, något som 

kan leda till ökat bortfall och därmed påverka resultatet i negativ riktning. Hänsyn till 

eleverna prioriterades emellertid.  

5.2.2. Läsförståelseprov och betyg 

För att kunna mäta elevers läsförmåga har läsförståelsedelen på det nationella provet valts ut. 

Orsaken är att provet har utarbetats av kunniga inom ämnesområdet samt att det används för 

att så likvärdigt som möjligt kunna bedöma elevers läsförmåga och nationella 

rättningsanvisningar har utformats. Elevers resultat har poängsatts vilket underlättar statistiska 

analyser. Maxpoängen på provet är 58 poäng och det minsta är förstås noll poäng. Det innebär 

att resultaten är data, som närmar sig intervallskalenivå. Provet är en del av tre inom det 

nationella provet i svenska och mäter läsförståelse. Hädanefter kommer det att kallas läsprov.  

Provets tillförlitlighet som mått på elevernas läsförmåga kan diskuteras. Provet rättas ofta av 

elevernas egna lärare, vilket gör att de under rättningsprocessen har en förkunskap och en 

subjektiv uppfattning om elevernas förmåga. Numera finns emellertid kommuner där lärare 

tillsammans bedömer och rättar alla elevers prov, vilket är ett steg mot likvärdighet. Proven i 

denna undersökning är till stor del rättade av en rättningsgrupp i kommunen, vilket ökar 

sannolikheten att proven mäter elevernas läsförmåga.  

Meritvärde används som variabel på kunskaper i denna undersökning. Meritvärdet beräknas 

genom att använda ett poängsystem som innebär att betyget F ger 0, E 10, D 12,5, C 15, B 

17,5 samt A 20 poäng. Poängen summeras i 17 ämnen och därmed har ett meritvärde 

beräknats. Sammanlagt är det minsta poängantal en elev kan få noll och det högsta 340. 

Poängsättningen kan ifrågasättas eftersom kunskapskvaliteter och kunskapsmängd svårligen 

kan poängsättas enligt det sätt som görs utan att bli tämligen missvisande. Steget mellan 

betyget F och nästa betygssteg E är tio poängenheter medan avståndet till nästa betygssteg 

endast är 2,5. Det blir svårt att anta att en elev som inte har klarat ett eller flera av 

kunskapskraven för E och därigenom får noll poäng inte skulle kunna något alls.  

När stegen mellan punkterna på skalan är olika stora blir variabeln ordinaldata. I princip 

innebär det att medelvärden eller standardavvikelser inte kan beräknas. Emellertid används 

ibland parametriska analysmetoder även om datanivån är lägre än vedertaget utifrån tre 

argument. För det första anses parametriska metoder ha en större statistisk styrka. För det 

andra kan en rikare bild av data erhållas genom parametriska metoder. För det tredje kan data 

på ordinalskalenivå approximativt antas motsvara intervallskalenivå inom vissa 

ämnesområden (Lantz, 2013). I tidigare pedagogisk forskning är förfarandet vanligt (Frank, 

2009, Stenlund, 2011; Yang-Hansen & Munck, 2012). I detta arbete kommer i vissa fall 

parametriska metoder användas även för ordinal- och nominaldata, t.ex. Likert-skalor och 

kön, som kodats 1 och 2.  

5.3 Urval 

Undersökningsgruppen består av elever i årskurs nio i tio klasser. De går på fyra skolor i två 

kommuner. En av kommunerna är en landsbygdskommun och den andra kommunen är större 
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med flera högstadieskolor, av vilka två deltar i undersökningen. En av skolorna i denna 

kommun är en friskola. Tillsammans utgör urvalet 214 elever. Urvalet är ett så kallat 

tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurval blir inte representativt och därför gäller, som 

nämnts, inte slutsatserna för hela populationen (Magne Holme & Kron Holmvang, 1997). Att 

få tillgång till stora urval av elever är inte helt lätt eftersom rektorer självklart är måna om att 

elevernas tid i skolan går till lärande och inte till ifyllande av enkäter. Eleverna i 

undersökningen är de som fått rektors tillåtelse att delta. Urvalet är emellertid varierat, vilket 

passar syftet att studera samband väl, då representativitet inte är centralt utan underordnat 

variation (Magne Holme & Kron Holmvang, 1997). Då elever från olika skolor i olika 

kommuner ingår i undersökningen innebär att variation finns avseende kommuntillhörighet, 

huvudman, upptagningsområde och skoltillhörighet. Urvalet kan troligen användas för att ge 

antydningar om elever i samma ålder, nämligen femton år, på liknande skolor och i liknande 

kommuner.  

5.4 Genomförande 

För att göra bortfallet så litet som möjligt åkte jag själv till skolorna och genomförde 

enkäterna. Detta medförde att jag själv presenterade min undersökning och dess syfte. 

Förfarandet gjorde att alla enkäter presenterades på liknande sätt och att jag personligen 

kunde besvara de frågor som ställdes. Möjlighet att ge extra förklaringar och instruktioner 

minskar risken för bortfall (Befring, 1994).  

Min personliga närvaro och min presentation gjorde möjligen att motivationen till att besvara 

enkäten ökade vilket kan påverka resultatets reliabilitet. Självklart kan även elevernas 

dagsform och deras läsförmåga påverka utfallet. Läsförmåga kan sällan kontrolleras i förväg 

och jag var noga med att försäkra eleverna om att de kunde fråga om de skulle stöta på 

formuleringar de inte förstod. Ett fåtal elever bad mig om hjälp men det är fullt möjligt att alla 

inte utnyttjade denna möjlighet. 

Betygslistor samlades in precis som klasslistor med poängresultatet från läsprovet. Betygen 

poängsattes utifrån samma system som används när meritvärde beräknas, nämligen F=0, 

E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20. Därefter upprättades en datafil i dataprogrammet 

Statistical Program for Social Sciences (SPSS). I datafilen gavs varje elev ett unikt nummer 

för att kunna rätta felaktigt inmatade värden, vilket bidrar till ökad reliabilitet. Värden för kön, 

provresultat och ämnesbetyg matades därefter in i samma datafil.  

Enkätsvaren kodades så att stämmer helt= 4, stämmer delvis=3, stämmer med viss tvekan=2 

och stämmer inte alls=1. Dessa värden matades också in i datafilen som därmed innehöll 66 

variabler. Därefter kontrollerades filen så att otillåtna värden kunde rättas till för att undvika 

slumpmässiga fel, som kan leda till att mätningens precision äventyras. 

5.5 Analys 

I följande avsnitt beskrivs stegen i de statistiska analyserna, i vilket ordning de tagits och 

vilka ställningstagande som gjorts.  



 

34 

 

5.5.1 Deskriptiv statistisk analys 

Inledningsvis gjordes en sammanställning av externt och internt bortfall (tabell 6.1). Därefter 

beräknades medelvärden för flickor och pojkar på enkätsvaren med hjälp av dataprogrammet 

SPSS. Att stegen mellan möjliga enkätsvar 1-4 är lika stora eller uppfattas lika stora av olika 

elever är knappast troligt. De ställningstaganden eleverna gjort och som utgör data kan därför 

inte sägas vara mätta i en intervallskala utan snarare i en ordinalskala. Trots detta har 

medelvärden beräknats och skillnader mellan pojkar och flickor undersökts med hjälp av t-

test, något som är brukligt i samhällsvetenskaplig forskning (Loehlin, 1987). Emellertid har 

även chi-tvåtest använts för att undersöka skillnader mellan pojkars och flickors 

svarsfrekvenser. Resultatet av dessa analyser presenteras i tabell 6.2 och kan visa tendenser i 

materialet, vilka i sin tur kan stödja konstruktionen av summavariabler.  

Skillnader mellan pojkars och flickors svar på enkätens ja och nejfrågor identifierades med 

chitvå-test. Svaren i sin helhet presenteras i bilaga B. De frågor där signifikanta skillnader 

fanns redovisas i tabell 6.3. i resultatredovisningen.  

Frekvenser på flickors och pojkars resultat på läsprovet beräknades och presenteras i ett 

diagram tillsammans med hela gruppens resultat. Se figur 6.1. I en variansanalys undersöktes 

skillnader mellan pojkars och flickors medelvärden på läsprovet och standardavvikelser 

beräknades. Dessa presenteras i tabell 6.4.  

Den avslutande analysen gjordes av betygen där frekvenser för de olika betygsstegen 

beräknades och resultatet presenteras i bilaga C. Eftersom en betygskatalog för en klass inte 

innehöll betyg för flera ämnen kompenserades detta bortfall genom ett antal olika strategier. 

En klass på 21 elever i urvalet saknades höstterminsbetyg i musik, hem- och 

konsumentkunskap, fysik samhällskunskap och teknik. För att kompensera bortfallet och få 

med så många individer som möjligt i de fortsatta analyserna gjordes följande. I ämnet teknik 

kunde signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar konstateras. Därför beräknades 

medelvärdet för respektive pojkar (13,67) respektive flickor (14,16) och lades in i datafilen. 

Detsamma gjordes för ämnet hem- och konsumentkunskap där pojkars medelvärde var 12,4 

och flickors 15,3. I ämnet fysik undersöktes korrelationer till andra no-ämnen. Högst 

korrelerade fysik med ämnet kemi (Spearmans rho=0,914). På grund av den höga 

korrelationen lades varje elevs betygspoäng i kemi in som värde i fysik. I ämnet 

samhällskunskap lades värden in som motsvarar medelvärdet för övriga elevers betyg i 

samhällskunskap eftersom samhällskunskap inte i lika hög grad korrelerade med något annat 

ämne som fysik korrelerade till kemi. I musik kompenserades bortfallet genom att lägga in 

hela undersökningsgruppens medelvärde (14,15) för varje elev.  

Även betygspoäng är data på ordinalnivå eftersom skalstegen inte är lika stora. När 

medelvärden beräknades användes emellertid t-test, en metod för data på en högre nivå. 

Därefter summerades varje elevs betyg i alla ämnen till ett meritvärde och medelvärden 

beräknades för hela gruppen, respektive flickor och pojkar. (Se avsnitt 6.4.) 
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5.5.2 Faktoranalys och multipel regressionsanalys  

Faktoranalys är en metod, som kan användas för att undersöka underliggande strukturer i ett 

datamaterial. Särskilt lämplig blir faktoranalys när datamaterial består av ett stort antal 

variabler (Agresti & Finlay, 2009) som i denna undersökning. Emellertid är det önskvärt att 

urvalets storlek är fem till tio gånger större än antalet variabler, för att en faktoranalys ska 

vara lämplig.  

”A good rule is to have ten times as many subjects as variables.” (Pedhazur & Pedhazur 

Schmelkin, 1991, s. 624.) 

Analysen identifierar underliggande strukturer och för ihop variabler som har interna samband 

med varandra. Variabler som hör ihop kan sedan summeras och användas för att skapa nya 

variabler, summavariabler. Summavariablerna blir mer informationstäta och kan sägas mäta 

fler aspekter av ett begrepp som inte låter sig mätas med endast en variabel. Dessutom kan ett 

stort datamaterial, vilket är fallet i denna undersökning, reduceras eftersom variabler som inte 

ingår i strukturen kan sorteras bort och de summavariabler som bildas blir färre och lättare att 

använda i senare multivariata analyser. Summavariabler är också mått på en högre datanivå då 

de har en större bredd, vilket är en fördel när mer sofistikerade analyser ska användas (Hair 

m.fl., 2010). 

En faktoranalys kan ha två utgångspunkter, dels exploratorisk, dels konfirmatorisk. En 

exploratorisk försöker finna variabler i ett material, som mäter nya begrepp. En 

konfirmatorisk faktoranalys utgår från begrepp som genererats utifrån syftet med 

undersökningen (Hair m.fl., 2010). I detta arbete används en exploratorisk eftersom syftet är 

att finna en modell över relationer i datamaterialet. Visserligen utgår studien från definierade 

begrepp nämligen socioekonomisk bakgrund, attityder till läsning och läsaktiviteter, men även 

en explorativ faktoranalys har, enligt (Hair m.fl., 2010), vissa teoretiska koncept som grund. 

En faktoranalys utgår alltid från en idé om att underliggande strukturer finns i data. 

Egentligen kräver faktoranalys data på en högre nivå och variabler med minst fyra värden 

eftersom den utgår från Pearsons korrelationsmått. Emellertid kan faktoranalys undantagsvis 

användas för dikotoma variabler  i ett heuristiskt syfte ”If the researcher´s goal is to search for 

clustering patterns, factor analysis may be justified.” (Kim & Mueller, 1978. s.75) 

Eftersom variablerna var alltför många för att göra en faktoranalys genomfördes analysen i 

två omgångar. I den första omgången valdes påståendena av Likert-typ, i den andra ja- och 

nejfrågor. I SPSS produceras en matris över faktorerna och variablernas laddning i respektive 

faktor (Bilagor D och E). Att sedan identifiera och benämna faktorer är en process, som 

innebär att de visserligen har stöd i data men även är produkter av en subjektiv tolkning 

utifrån teoretiska antaganden (Hair m.fl., 2010).  

Interna samband mellan variablerna som bildar faktorer är önskvärda. I denna undersökning 

mäts styrkan av samband genom Cronbach´s Alpha, som kan anta värden mellan noll och ett. 

Vilken lägstanivå som ska väljas kan diskuteras. Det varierar nämligen i litteratur om statistik. 

Seker (2011) förespråkar en nivå på 0,60 medan Cohen, Manion och Morrison (2007) anser 
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att en acceptabel lägstanivå kan sägas ligga på 0,67. I denna undersökning valdes att beakta 

värde högre än 0,65, ett värde som enligt Seker (2011) visar interna samband. Ett alltför högt 

värde är inte heller något att sträva efter då ett värde högre än 0,9 innebär att variablerna 

mäter samma sak och därför inte kan sägas mäta olika aspekter av begreppet. Dessutom 

medför höga samband mellan variabler en hög kolinearitet i fortsatta analyser, något som inte 

är önskvärt. (Hair, m.fl., 2010.) 

I denna undersökning har några variabler laddat i mer än en faktor. Då har variablerna använts 

i faktorer, där deras laddning varit högst. Med stöd av matrisen och teoretiska begrepp har 

faktorerna sedan benämnts. Variabler som inte laddats i en meningsfull faktor har uteslutits 

från vidare analyser och endast de variabler som bildat en stabil och meningsfull struktur har 

använts för att bilda summavariabler. Enligt Hair, m.fl. (2010) bör antal variabler i en faktor 

vara minst fem för att faktorn ska bli meningsfull och det är en gräns som beaktats i denna 

undersökning.  

I tre av de fyra faktorerna var Cronbach´s Alpha tillräckligt högt för att bilda summavariabler. 

Innan dessa summerades omkodades negativa påståenden så att de blev positiva. 

Svarsalternativen 1,2,3,4 blev 4,3,2,1. Summavariablerna döptes till Läslust, Kulturellt kapital 

samt Läskompetens.  

Därefter gjordes ytterligare en faktoranalys på resterande enkätsvar, det vill säga påståenden 

med ja- eller nejsvar och i denna bildades nio faktorer. Av dessa nio hade två faktorer 

tillräckligt hög laddning för att kunna bilda meningsfulla strukturer och därmed komplettera 

summavariablerna, Kulturellt kapital samt Läskompetens. Tre summavariabler kunde alltså 

bildas av 21 påståenden. I tabell 6.5 redovisas vilka påståenden som ingår i de tre 

summavariablerna, medelvärdena för hela gruppen, samt flickor respektive pojkar.  

Summavariabler beräknas eftersom de kan användas i statistiska analyser, som kräver data på 

en intervallnivå, trots att de variabler som ingår är på en ordinalnivå. Bildandet av latenta 

variabler med observerade variabler på olika skalnivåer har tidigare gjorts i undersökningar 

inom läsforskning (Dumais, 2011; Frank, 2009; Linnakylö, 2003) och skälet är att 

summavariabler får fler dimensioner och analyserna blir mer sofistikerade än om observerade 

variabler används en och en. Variabler som inte kunnat användas utifrån faktoranalyserna för 

att bilda summavariabler har inte ingått i de fortsatta analyserna. Därmed har både en 

datareducering och en datakoncentration skett vilket är vanligt i statistiska undersökningar när 

förklaringsvariabler konstrueras (Linnankylö & Antero, 2003) 

Summavariablerna Läslust, Läskompetens och Kulturellt kapital korrelerades därefter med 

Resultat på läsprov samt Meritvärde. Se korrelationsmatris, tabell 6.6. Flera signifikanta 

samband identifierades. Emellertid säger korrelationsanalyser ingenting om kausalitet i 

samband. Variablers förklaringspotential kan däremot undersökas genom en multipel 

regressionsanalys, vilken undersökte variablerna tillsammans med variabeln kön. 
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De variabler som mätte kapitalvaror i hemmet och den som mätte sommarhus analyserades i 

relation till varandra och i relation till Resultat på läsprov och Meritvärde.  

Multipel regression är en metod som används för att mäta oberoende variablers 

förklaringsgrad på en beroende variabel mätta på intervallnivå. Särskilt lämpliga oberoende 

variabler är enligt Hair, m.fl, (2010) summavariabler, det vill säga flera variabler som lagts 

samman till en. I denna analys är oberoendevariablerna Läslust, Läskompetens, Kulturellt 

kapital och Kön. Kön, vanligtvis en oberoende nominalvariabel ges värdena 1 för flickor och 

2 för pojkar, vilket medför att variabeln antar två värden och därmed kan användas i en 

regressionsanalys (Hair m.fl., 2010.) Beroende variabler i analyserna är Resultatet på läsprov 

samt Meritvärde. 

Multikolinearitet ett begrepp som innebär att de oberoende variablerna har samband 

sinsemellan eftersträvas inte i en regressionsanalys (Lantz, 2013). Att undersöka om 

oberoende variabler predicerar en resultatvariabel är nämligen inte meningsfullt, om 

variablerna sedan tidigare visat sig ha samband högre än 0,7 (Hair, m.fl., 2010). En ökad 

multikolinearitet minskar förklaringsgraden och vice versa. En hög förklaringsgrad är målet 

för analysen som ju görs för att undersöka hur summavariablerna förklarar resultatvariablerna, 

i denna undersökning Resultat på läsprov och Meritvärde. Förklaringsgraden uttrycks i R
2
, 

vilket är förklarad varians. Var gränsen går för att den ska beaktas är olika inom olika 

discipliner. Inom beteendevetenskaper beaktas värden över 0,1 vilket innebär att 10 % av 

variansen i den beroende variabeln kan förklaras (Pallant, 2013).  

För att kunna jämföra variabler med olika variationsbredd används ett standardiseringsmått 

som kallas beta-koefficient. Betakoefficienten tar hänsyn till variablernas olikhet och 

utjämnar den så att deras förklaringsgrader i resultatet kan jämföras, genom att 

betakoefficienten visar förändringen i en resultatvariabel, när en oberoende variabel ändrar sig 

ett steg. Regressionsanalyserna genomfördes i sex omgångar. Varje resultatvariabel 

undersöktes för hela gruppen samt för pojkar och för flickor var för sig.  

Sammanfattningsvis har följande steg tagits i analysen: 

1. Beräkning av medelvärden på enkätens påståenden av Likert-typ samt analys av skillnader 

mellan pojkar och flickor med t-test och chitvå-test.  

2. Beräkning av frekvenser av enkätens påståenden av ja- och nejtyp samt skillnader mellan 

för pojkar och flickor med chitvå-test.  

3. Beräkning av frekvenser, medelvärden och standardavvikelser på läsprovet för flickor och 

pojkar. Variansanalys av skillnader mellan pojkar och flickor.  

4. Beräkning av frekvenser och medelvärden för flickors och pojkars betyg i ämnena samt 

skillnader mellan flickor och pojkar med t-test. Kompensation för bortfall av betygsvärden. 
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5. Summering av Meritvärde genom att lägga ihop betygsvärden för alla ämnen, beräkna  

medelvärde för pojkar och flickor samt analysera skillnad mellan pojkar och flickor genom 

variansanalys.  

5. Faktoranalys av påståendena av Likert-typ. Tolkning och benämning av faktorer. 

Reliabilitetsprövning genom Cronbach´s Alpha.  

7. Omkodning av negativa svarsalternativ. Bildande av summavariabler. 

6. Faktoranalys av ja- och nejfrågor och komplettering av variablerna Kulturellt kapital och 

Läskompetens.  

8. Beräkning av max- min- och medelvärden för summavariablerna.  

9. Korrelationsanalys av variabler som mäter kapitalvaror i hemmet i relation till Meritvärde 

och Läsprov.  

10. Multipel regressionsanalys av summavariabler i relation till Meritvärde och Läsprov för 

dels pojkar, dels flickor.  

5.6 Etiska ställningstaganden 

Inför en vetenskaplig undersökning finns två etiska huvudfrågor forskaren ställs inför. För det 

första kunskapskravet, nämligen att vetenskaplig forskning är viktig för individers och 

samhällets utveckling. Vetenskapliga undersökningar bör därför sträva efter hög kvalitet och 

att ge värdefull information som leder till förbättring av människors livsvillkor. För det andra 

är individskyddskravet ett skydd mot otillbörlig insyn i personliga förhållanden. De två 

kraven bör forskaren beakta och förhålla sig till (www.codex.vr.se).  

I föreliggande undersökning användes enkätfrågor som rör personliga förhållanden. Därför 

gavs eleverna särskild information om frågor som rör hemförhållanden som motiverade deras 

användning. Vidare poängterades att frågor som inte kändes bekväma att besvara var möjliga 

att hoppa över. Möjligen medför ett sådant förfarande att bortfallet ökar vilket kan göra att 

resultaten inte blir lika säkra. I denna undersökning prioriteras dock individskyddskravet före 

kunskapskravet. När frågorna kan uppfattas som kontroversiella blir det särskilt viktigt att 

informanterna känner sig trygga med att anonymiteten är säkrad (Befring, 1994). 

 När barn under femton ingår i en vetenskaplig undersökning krävs vårdnadshavares 

samtycke. 

”I Lagen om etikprövning sägs i 18 § att barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller 

hennes del, skall informeras och samtycka till forskningen. I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om 

och samtycka till forskningen (då föräldrabalken ger båda vårdnadshavarna rätt att fatta beslut räcker det i 

normalfallet inte med att bara en förälder samtycker.)” (www.codex.vr.se) 

Urvalet i denna undersökning är dock elever i årskurs nio och vårdnadshavares medgivande 

krävs inte utan ungdomarna har själva fått avgöra om de velat delta eller inte. Ungdomarnas 
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ålder medförde att största försiktighet vidtogs för att undvika att de kände sig tvungna att 

delta.  Därför ombads en för eleverna känd vuxen, deras klassföreståndare, att närvara, enligt 

regel 4 i individskyddskravet om otillbörlig påverkan (www.codex.vr.se). Inför ifyllandet av 

enkäten informerades eleverna om undersökningens syfte då informationskravet säger att 

deltagarna ska informeras om detta. Dessutom fick eleverna veta att medverkan var helt 

frivillig och att det fanns möjlighet att avstå från att fylla i enkäten eller hoppa över frågor 

som kändes alltför personliga, som nämnts ovan. Detta enligt samtyckeskravet som särskilt 

ska beaktas när undersökningen rör omyndiga (www.codex.vr.se).  

Eleverna informerades om att deras svar på enkäten inte skulle kunna identifieras och att 

enkäterna endast skulle läsas av mig. Ovanstående är i enlighet med konfidentialitetskravet 

som utfärdats av Vetenskapsrådet och som sedan dess legat till grund för forskning inom 

området (www.codex.vr.se). 

Slutligen måste forskaren beakta nyttjandekravet som säger att informationen som samlats 

endast får användas i forskningssyfte (www.codex.vr.se). Detta innebär att innehållet i 

enkäterna enbart används i detta arbete och att rektorer eller lärare för berörda skolor och 

klasser inte kan begära ut resultaten på annat sätt än hur de presenteras i uppsatsen.  

5.7 Metoddiskussion 

Föreliggande undersökning utgår från en konstruktivistisk syn på kunskap. Då antar man att 

kunskapen som genereras är föränderlig, beroende av sammanhanget och kan endast bli 

trovärdig genom en öppet dokumenterad, systematisk forskningsprocess. För att bli trovärdig 

måste forskaren med denna ansats redovisa vilka ställningstagande som gjorts och på vilka 

grunder. Kunskapen som genereras blir mer eller mindre färgad av kultur, sociala 

sammanhang, historia och känslor. 

En intressant fråga att diskutera är om det blir meningsfullt att forska och försöka utveckla 

vetenskaplig kunskap med en konstruktivistisk syn på kunskap. Svaret blir tveklöst ja med 

vissa förbehåll. Kunskap som genereras med en tydligt beskriven metod, goda argument för 

vilka val som gjorts och vilka slutsatser som dragits, är givetvis bättre än ingen alls. Finns en 

medvetenhet om den konstruktiva kunskapens tillfälliga, osäkra och kontextberoende 

karaktär, kan människor själv ta ställning till sannolikheten i denna kunskap.  

Linell (2006) skriver till och med: ”Att omvärldsförståelsen är perspektiverad och mer eller 

mindre intressestyrd är emellertid något de flesta numera skriver under på.” (s. 168). 

Kunskapsvärdet för en undersökning kan diskuteras ur flera perspektiv. För det första kan 

resultatens riktighet och precision diskuteras utifrån ett reliabilitetsperspektiv. Begreppet 

reliabilitet omfattar den säkerhet på vilken resultaten vilar det vill säga dess tillförlitlighet. En 

reliabel undersökning redovisar öppet och systematiskt hur data samlats in, valts ut, 

analyserats och tolkats samt presenteras så att läsaren själv har en möjlighet att bedöma 

resultatens trovärdighet. Reliabilitet är också viktigt för en undersöknings validitet 

(Dahmström, 1996).  

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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För det andra kan slutsatsernas trovärdighet diskuteras ur ett validitetsperspektiv. Då 

behandlas tolkningarna och analyserna i relation till syftet det vill säga om undersökningen 

besvarar de frågor som ställts i syftet. Föreliggande undersöknings syfte är att studera 

relationer mellan olika begrepp. Dessa begrepp har operationaliserats och stöd för denna 

process har hämtats i tidigare studier då begreppen använts. Att definiera begrepp i studien är 

en betydande del i forskningsprocessen. Antingen kan forskaren i förväg definiera vad 

begreppen innebär eller kan begrepp bli resultatet av analys- och tolkningsfasen (Bryman, 

2012). 

”Alla steg man tar i det totala forskningsarbetet måste vara adekvat för problemställningen, så att man får rätt 

svar på rätt fråga.” 

(Backman, 1985 s. 20) 

Genom att öppet redovisa alla steg i undersökningen och ge goda argument för de val som 

gjorts ges läsaren möjlighet att bedöma hur troligt resultatet är vilket har varit ambitionen i 

detta arbete.  

 

 



 

41 

 

6 Resultat 

Kapitlet inleds med en redovisning av det externa och interna bortfallet. Därefter ges 

frekvenser för enkätsvar, betyg och resultat på läsförståelseprovet. Skillnader mellan pojkar 

och flickor redovisas. Fortsättningsvis beskrivs resultatet av faktoranalyserna och de 

summavariabler som beräknats. Slutligen redovisas resultatet av de multipla 

regressionsanalyserna mellan summavariablerna å ena sidan och Meritvärde samt resultatet på 

Läsprov å andra sidan. Sambanden ges för hela urvalet och för pojkar och flickor var för sig.  

6.1 Urval och bortfall 

I urvalet till enkäten fanns 214 elever i 10 klasser på fyra skolor i två kommuner. Av dessa har 

195 elever helt eller delvis besvarat enkäten och utgör därmed antalet elever som deltar i 

analyserna. Antalet pojkar är 103 och flickor 92. Gruppen elever som utgör det externa 

bortfallet är 19 stycken och denna grupp utgör 8,87 procent.  

Tabell 6.1 Urval och externt bortfall 

 

 

Skola 

 

klass 

 

Antal elever i klassen 

 

Antal elever som deltagit 

 

Bortfall 

 

Skola 1 

 

01 

 

23 

 

20 

 

3 

 02 23 20 3 

 03 22 20 2 

Skola 2 04 22 20 2 

 05 24 23 1 

 06 22 18 4 

Skola 3 07 17 17 0 

 08 19 18 1 

 09 19 18 1 

Skola 4 10 23 21 2 

Totalt  214 195 19 

 

Det externa bortfallet består av elever som var frånvarande vid tillfället då jag besökte 

klasserna för att genomföra enkäten. Gruppen utgörs av elever med låg frånvaro beroende på 

sjukdom och ledighet men även av elever som har en hög frånvaro. De sistnämnda, går sällan 

i skolan och har lågt resultat på läsprovet samt låga eller inga betyg i flera ämnen, ingår inte i 

analyserna. Förmodligen bidrar detta till mer positiva resultat än om de deltagit.  
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6.2  Enkätsvar 

Enkätsvaren av Likerttyp analyserades och redovisas i en tabell 6.2. Tabellen visar att 

flickorna i högre grad instämmer i att de blir osäkra när de ska läsa högt i klassen samt att 

diskussioner om böcker eller filmer förs i hemmet. Pojkarna instämmer i högre grad i 

påståendena att de läser endast för att få information, att deras föräldrar tycker att hälsa och 

motion är viktiga samt att de läser böcker i skolan som de aldrig skulle läst annars. Skillnader 

mellan pojkar och flickor finns även avseende påståendet om att mamma läser böcker. Pojkar 

instämmer i högre grad i detta påstående än flickor.  Flickorna instämmer i sin tur att de gärna 

läser för nöjes skull, de skulle bli glada för en bok i present och att de gärna går till biblioteket 

för att låna böcker. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att flickor har en mer positiv 

attityd till läsning än pojkar. 

Tabell 6.2 Medelvärden och p-värden för skillnaderna mellan pojkar och flickor på enkätens Likert-

påståenden. 

 

 

Påstående 

 

Medelvärde för 

pojkar 

 

Medelvärde för 

flickor 

 

P-värde 

utifrån 

t-test 

 

P-värde  

utifrån 

Chitvå-test 

 

Jag läser bara om 

jag måste. 

 

 

2,73 

 

 

2,36 

 

 

0,014 

 

 

0,062 

Jag tycker om att 

prata om böcker 

med andra 

människor. 

 

 

 

1,77 

 

 

1,91 

 

 

0,261 

 

 

0,239* 

 

För mig är 

läsning slöseri 

med tid.  

 

2,19 

 

1,88 

 

0,026 

 

0,047 

 

När jag får en bok 

i present blir jag 

glad. 

 

1,95 

 

2,36 

 

0,004 

 

0,016 

 

Jag tycker att det 

är viktigt att vara 

duktig på att läsa.  

 

 

3,25 

 

 

3,43 

 

 

0,106 

 

 

0,203* 

Jag läser bara för 

att få den 

information jag 

behöver.  

 

 

2,74 

 

 

2,26 

 

 

0,001 

 

 

0,008 

Jag har flera 

favoritböcker.  

 

2,22 

 

2,50 

 

0,068 

 

0,292 
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Jag tycker att det 

är lätt att läsa en 

hel bok.  

 

3,11 

 

3,04 

 

0,612 

 

0,866 

 

I skolan läser jag 

böcker jag aldrig 

skulle läst annars.  

 

 

 

3,35 

 

 

 

3,22 

 

 

 

0,258 

 

 

 

0,028* 

 

I skolan läser vi 

böcker högt 

tillsammans.  

 

2,61 

 

2,63 

 

0,895 

 

0,269 

 

Jag tycker att det 

är nervöst att läsa 

högt i klassen.  

 

 

 

1,82 

 

 

 

2,36 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

Jag förstår nästan 

allt jag läser.  

 

3,53 

 

3,54 

 

0,919 

 

0,273* 

Jag läser hemma 

för att det är 

roligt.  

 

 

1,92 

 

 

 

2,46 

 

 

 

0,001 

 

 

 

0,004 

Jag har svårt att 

sitta stilla och 

läsa en längre 

stund.  

 

 

2,33 

 

 

2,34 

 

 

0,944 

 

 

0,366 

 

Mina föräldrar 

tycker det är 

viktigt med 

motion och hälsa.  

 

 

 

 

3,55 

 

 

 

 

3,48 

 

 

 

 

0,464 

 

 

 

 

0,043* 

I min familj 

diskuterar vi 

böcker vi läst 

eller filmer vi 

sett.  

 

 

 

 

2,14 

 

 

 

 

2,12 

 

 

 

 

0,912 

 

 

 

 

0,001 

Mina föräldrar 

tycker det är 

viktigt att jag 

läser böcker.  

 

 

 

,49 

 

 

 

2,47 

 

 

 

0,893 

 

 

 

0,102 

Min mamma läser 

böcker.  

 

3,35 

 

3,00 

 

0,011 

 

0,046 

Min pappa läser 

böcker.  

 

2,51 

 

2,22 

 

0,093 

 

0,254 
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Jag går gärna till 

biblioteket och 

lånar böcker.  

 

1,48 

 

1,88 

 

0,001 

 

0,004 

*Anger att det i analysen finns celler som har färre observationer än tillåtet, dvs. fem.  

Som framgår av tabellen identifierar chitvå-test skillnader mellan könen, som inte 

framkommer genom t-test. Chitvå-test, är som nämnts, en analysmetod som tar hänsyn till att 

data är mätta med ordinalskala. Det kan därför förefalla sannolikt att de skillnader som 

framkommer i denna analys bör beaktas i de fortsatta resonemangen. 

Enkätsvaren på ja- och nejfrågor redovisas i bilaga B. Dessa svar analyserades med chitvå-test 

avseende skillnader mellan pojkar och flickor. Signifikanta skillnader redovisas i tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor på påståenden med ja- och nejsvar 

 

 

Påstående 

 

P-värde 

 

När jag är ledig brukar jag spela dator 

 

0,000 

När jag läser, läser jag bloggar 0,000 

När jag läser, läser jag böcker 0,032 

När jag läser, läser jag läxor 0,002 

När jag läser, läser jag sidor på nätet 0,015 

Hemma har jag ett piano 0,008 

 

För att tolka skillnaderna behövs även resultatet i bilaga B. Detta visar att pojkars och flickors 

läsaktiviteter utanför skolan skiljer sig åt även om det finns likheter. Flickor läser bloggar, 

läxor och böcker. Pojkar spelar dator och läser sidor på nätet. Emellertid är det endast drygt 

hälften av eleverna som läser läxor på sin lediga tid. Anmärkningsvärt är att pojkar i högre 

grad än flickor väljer att spela på sin dator. Knappt 35 procent av elevgruppen läser när de är 

lediga. Istället tyder resultatet på att de surfar, är med kompisar och tränar.  

6.3 Läsförståelseprov 

På läsförståelseprovet var max-poäng 58, medelvärdet för hela gruppen 40, för pojkar 38 och 

för flickor 42. I diagram 6.1 visas fördelningen för hela urvalet och pojkar respektive flickor.  
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Diagram 6.1 Fördelning av resultat på läsprovet för hela urvalet samt pojkar och flickor.  

 

 
 

 

Resultatet på läsprovet visar att den lägsta prestationen är 18 poäng vilket kan tyda på att 

provet innehåller några uppgifter som är så enkla att de allra flesta elever klarar av att göra 

dem och därmed få poäng. Max-poäng var 58 vilket två elever i urvalet uppnådde. Dessa två 

elever var flickor. Skillnader mellan pojkars och flickors medelvärden visas i tabell 6.4. 

Tabell 6.4 Medelvärdet på provet för alla elever samt pojkar respektive flickor. (Värdena avrundade 

till heltal.) 

 

 
 

 
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 

 

Totalt 

 

40 

 

9,56 

Pojkar 38 9,68 

Flickor 42 9,04 
   

 

Medelvärdet för hela gruppen är 40 poäng. Eftersom maximal poäng på läsprovet var 58 är 

medelvärdet högt. Möjliga förklaringar är att svårighetsgraden är låg eller att lärare rättar 

provet generöst. Värt att anmärka är att pojkarnas resultat på provet är lägre än flickornas. 

Flickornas medelvärde är 42 poäng och pojkarnas 38 poäng. Skillnaden mellan pojkars och 

flickors resultat är signifikant på 0,01-nivå men förklarar endast 4 % av variansen.  
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6.4 Betyg  

Betygen i de 17 ämnen som eleverna fått betyg i redovisas i bilaga C. Redovisningen 

presenteras ämne för ämne och dels för hela elevgruppen, dels för pojkar och flickor för sig. 

En klass har inte betyg i hem- och konsumentkunskap, musik, fysik, samhällskunskap och 

teknik. Förmodligen beror detta på att eleverna inte läst dessa ämnen under höstterminen.  

Ämnen där skillnader finns mellan pojkars och flickors betygsmedelvärden redovisas i tabell 

6.5. 

Tabell 6.5. Ämnen där skillnader mellan kön finns  

 

 

Ämnen 

 

Medelvärden pojkar 

 

Medelvärden flickor 

 

P-värde med t-test 

 

Bild 

 

10,9 

 

13,8 

 

0,000 

Hem- och konsument-

kunskap 

 

 

12,4 

 

15,3 

 

0,000 

Moderna språk 9,4 11,8 0,002 

Biologi 11,6 13,0 0,026 

Geografi 11,7 13,2 0,013 

Religion 11,8 13,8 0,001 

Samhällskunskap 10,6 12,6 0,000 

Svenska 11,2 14,1 0,000 

 

I bild, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, biologi, samhällskunskap, geografi, 

religion och svenska skiljer sig pojkars och flickors betyg åt till fördel för flickorna. Störst är 

skillnaderna i svenska, bild och hem- och konsumentkunskap. Ämnen där pojkars och flickors 

betyg inte skiljer sig åt är engelska, historia, kemi, fysik, matematik, idrott, musik och slöjd.  

När meritvärde beräknats genom att lägga ihop betygspoäng i alla 17 ämnen och medelvärden 

för flickor och pojkar beräknats visade det sig att flickornas medelvärde är 225 och pojkarnas 

202 av 340 möjliga. En differens på 23 poäng. I detta sammanhang kan noteras att pojkarna 

dominerar gruppen som inte läser moderna språk och därmed inte får betyg i ämnet. I denna 

grupp som består av 54 elever är 19 flickor och 35 pojkar. Att inte läsa moderna språk innebär 

en omedelbar förlust av minst 10 poäng och som mest 20 poäng. Förmodligen påverkar detta 

pojkarnas meritvärde negativt och ökar skillnaderna mellan flickor och pojkar.  
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6.5 Faktoranalys  

Faktoranalysen gjordes i två omgångar och därför användes två matriser för att bilda faktorer, 

se bilaga D och E. Variablerna som laddade i de tre faktorerna omkodades och summerades. 

Interna samband beräknades och resultatet presenteras i tabell 6.6.  

Tabell 6.6. Presentation av summavariablerna 

 

 

Läslust 

Min: 10 

Max: 32 

Medel: 19,8 f=21,1 p=18,7 

 

 

Kulturellt kapital 

Min: 9 

Max: 24 

Medel: 16,6 f=15,9 p=17,3 

 

 

Läskompetens 

Min:4 

Max: 14 

Medel: 9,9 f=10 p=9,8 

 

 

 

Jag läser bara om jag måste. * 

 

Mina föräldrar tycker att det är 

viktigt med hälsa och motion.    

 

Jag tycker det är lätt att läsa en 

hel bok.  

För mig är läsning slöseri med 

tid. * 

I min familj diskuterar vi 

böcker vi läst eller filmer vi 

sett. 

Jag förstår nästan allt jag läser.  

När jag får en bok i present blir 

jag glad. 

Mina föräldrar tycker att det är 

viktigt att jag läser mycket. 

När jag är ledig läser jag 

böcker.  

Jag läser bara för att få den 

information jag behöver. * 

Min mamma läser böcker.  

 

När jag läser, läser jag böcker.  

Jag har flera favoritböcker. Min pappa läser böcker.  Jag tycker att det är svårt att 

sitta stilla och läsa en längre 

stund. * 

Jag läser hemma för att det är 

roligt.  

Hemma har jag en dagstidning.   

Jag går gärna till biblioteket och 

lånar böcker. 

Hemma har jag en bokhylla.   

Jag tycker om att prata om 

böcker med andra människor. 

Hemma har jag tavlor på 

väggarna.  

 

I skolan läser jag böcker som 

jag aldrig skulle ha läst annars.* 

 

Hemma har jag uppslagsböcker.   

* Svaren har omkodats så att skalan blivit omvänd.  

 

Efter en noggrann granskning av de påståenden som ingår i Läslust har en bedömning gjorts, 

att de speglar en lust att läsa och en hög uppskattning av böcker och därför bildar en 

flerdimensionell och stabil summavariabel. Medelvärdet på denna summavariabel är högre för 

flickor än för pojkar.  

Variabeln Kulturellt kapital innehåller påståenden om föräldrars egen läsning, vikten av att 

deras barn läser och diskussioner om film och böcker i hemmet. Den mäter även tillgång till 

dagstidning, uppslagsböcker, böcker och konst i hemmet och mäter alltså dels språkliga 

aktiviteter i hemmet, dels tillgångar i form att litteratur och konst. Intressant nog laddades 
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påståendet om föräldrars värdering av hälsa också i variabeln vilket kan bekräfta tidigare 

forskning om att hälsomedvetenhet blivit en markör för social status (Falkstedt, Enström, 

Freedlund & Hemmingsson, 2012). Medelvärdet på denna summavariabel är högre för pojkar 

än för flickor  

Variabeln Läskompetens är den summavariabel som innehåller minst antal påståenden. Den 

kan sägas vara ett mått på gedigen läsvana och på att uppfatta läsning som lätt. Skillnaden 

mellan pojkar och flickors medelvärden är ytterst liten.  

För att undersöka summavariablernas samband med varandra och med Kön, Resultat på 

läsprov och Meritvärde gjordes korrelationsanalyser som redovisas i nedanstående tabell.  

Tabell 6.7. Korrelationer mellan summavariabler, Resultat på läsprov och Meritvärde 

 

  

Läslust 

 

Läskompetens 

 

Kulturellt 

kapital 

 

Kön 

 

Meritvärde 

 

Resultat på 

läsprov 

 

 

Läslust 

 

1 

 

0,63** 

 

0,40** 

 

-0,23** 

 

0,32** 

 

0,37** 

Läskompetens  1 0,42** -0,04 0,32** 0,35** 

Kulturellt 

kapital 

  1 0,19** 0,34** 0,34** 

Kön    1 -0,22** -0,21** 

Meritvärde     1 0,62** 

Resultat på 

läsförståelseprov 

 

     1 

 

Korrelationsmatrisen visar att signifikanta samband finns mellan variablerna förutom mellan 

kön och Läskompetens vilket betyder att Läskompetens inte kan relateras till kön. Starkast 

samband finns mellan Läslust och Läskompetens, samt mellan Meritvärde och Resultat på 

läsprov. Kön har kodats med 1 för flickor och 2 för pojkar, och negativa korrelationer mellan 

kön å ena sidan och mellan Läslust, Meritvärde och Resultat på läsprov beror på att flickorna 

har lägre värde än pojkarna.  

Visserligen visar korrelationsmatrisen att samband finns mellan variablerna men inte visar 

inte kausalitet. För att få veta vilka variabler som kan förklara sambanden har därför en 

regressionsanalys gjorts.  

Resten av enkätsvaren kunde inte föras till någon faktor och ingår därmed inte i de fortsatta 

analyserna. Några utvalda variabler har däremot undersökts i relation till Meritvärde och 

Läsprov genom en korrelationsanalys. Dessa variabler är huruvida eleverna har 

espressomaskin och bubbelbadkar i hemmet, samt om familjen har ett sommarhus – variabler 

som kan säga något om ekonomisk status. Resultatet av analysen visade att korrelationerna 

mellan variablerna och Läsprov eller Meritvärde var mycket små. Det enda sambandet som 
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identifierades i korrelationsanalysen var ett samband mellan bubbelbadkar och 

espressomaskin där Spearman´s rho=0,2** vilket är ytterst svagt. Sambandet kan tolkas som 

att elever som har en espressomaskin möjligen också har ett bubbelbadkar.  

6.6 Multipel regressionsanalys 

Genom multipla regressionsanalyser studeras relationer mellan de erhållna summavariablerna 

å ena sidan och läsprov och meritvärde å andra. I analyserna har Meritvärde och 

Läsförståelseprov betraktats som resultatvariabler och övriga som förklaringsvariabler. Kön, 

vanligtvis en beroende variabel på nominalnivå har använts som förklaringsvariabel, ett 

förfarande som är möjligt enligt Hair (2010). Andelen förklarad varians i resultatvariablerna 

Meritvärde och Läsprov anges i figurerna. Respektive β-värde för de oberoende variablerna 

har markerats i modellen, där också signifikansnivå angetts. Som tidigare nämnts står beta-

värdet för den förändring på resultatvariabeln som skulle ske om den oberoende variabeln 

skulle öka eller minska med ett steg (Agresti & Finlay, 2009). 

Analys av meritvärde som resultatvariabel för hela gruppen 

 

                

                    

                     © 

                               

 

 

Figur 6.1. Modell över relationer mellan de erhållna summavariablerna och Kön å ena sidan och 

Meritvärde å andra för det totala urvalet 

 

Tillsammans förklarar variablerna drygt 22 % av variansen. Som framgår av β-värdena 

förklarar kön stor andel av variansen i Meritvärde.  Allra minst förklarar Läslust. Därför kan 

det finnas anledning att studera ovanstående modell för pojkar och flickor var för sig. 

Figurerna 6.2-6.3 ger resultaten av dessa analyser. 

 

 

 

 

 

Kön 

Läslust 

Läskompetens 

Kulturellt 

kapital 

Meritvärde R
2
=0,224 

β =-0.263*** 

β =0,043 

β =0,149 

β =0,312*** 
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 Analys av meritvärde som resultatvariabel för pojkar 

                    

                      

                               

 

 

Figur 6.2. Modell över relationer mellan de erhållna summavariablerna å ena sidan och Meritvärde å 

andra för pojkar 

 

För pojkarna visar figuren att det främst är variabeln Kulturellt kapital som förklarar 

variansen. Tillsammans förklarar de tre variablerna drygt 10 % av variansen. Minst förklarar 

variabeln Läslust.  

Analys av meritvärde som resultatvariabel för flickor 

                    

                      

                               

 

 

Figur 6.3. Modell över relationer mellan de erhållna summavariablerna å ena sidan och Meritvärde å 

andra för flickor 

 

För gruppen flickor förklarar de tre variablerna drygt 40 % av variansen. Den variabel som 

förklarar mest är Kulturellt kapital där beta-värdet har ett högt värde och att det dessutom är 

signifikant på 0,001-nivå.  

Allra minst förklarar Läskompetens. En jämförelse med gruppen pojkar visar att när det gäller 

kulturellt kapital är flickornas beta-värde är markant högre 0,435 jämfört med pojkarnas 0,276 

och innebär att flickors meritvärde i högre grad påverkas av deras kulturella kapital än 

pojkars.  

 

 

 

 

Läslust 

Läskompetens 

Kulturellt 

kapital 

Meritvärde R
2
=0,108 β =-0,072 

β =0,144 

β =0,276* 

Läslust 

Läskompetens 

Kulturellt 

kapital 

Meritvärde R
2
=0,404 β =0,210 

β =0,109 

β =0,435*** 
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Analys av Läsprov för hela gruppen 

 

                

                    

                      

                               

 

 

Figur 6.4. Modell över relationer mellan de erhållna summavariablerna å ena sidan och läsprov å 

andra för det totala urvalet 

 

Elevernas resultat på läsprovet är den andra resultatvariabel som undersökts med 

regressionsanalys och den visar att Kön och Kulturellt kapital har de högsta värdena i 

analysen. Minst förklarar Läslust. De fyra variablerna tillsammans kan förklara närmare 24 % 

av variansen på Läsprovet. Även i denna analys är Kulturellt kapital det som förklarar mest 

för resultatet på läsprovet. Minst förklarar Läslust.  

Analys av Läsprov för pojkar 

                    

                      

                               

 

 

Figur 6.5. Modell över relationer mellan de erhållna summavariablerna å ena sidan och Läsprov å 

andra för pojkar 

 

Knappt 20 % av variansen förklaras av det tre variablerna tillsammans. Den variabel som har 

högst beta-värde och därmed förklarar mest är Kulturellt kapital. Värdet är dessutom 

signifikant på 0,05-nivå. Minst förklarar Läslust. 
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2
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β =-0,231** 
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Analys av Läsprov för flickor 

                    

                      

                               

 

 

Figur 6.6 Modell över relationer mellan de erhållna summavariablerna å ena sidan och 

Läsförståelseprov å andra för flickor 

 

Knappt 25% av variansen förklaras med de tre variablerna tillsammans. Den variabel som 

förklarar mest är Kulturellt kapital och allra minst förklarar Läskompetens. En jämförelse med 

gruppen pojkar visar att även för denna resultatvariabel påverkar variabeln Kulturellt kapital 

Läsprovet i högre grad för flickor. En annan skillnad är värdet för variabeln Läslust. För 

flickorna är beta-värdet 0,267 medan för pojkarna värdet är 0,015 vilket innebär att Läslust 

påverkar flickors resultat i högre grad än pojkars. 

Läskompetens påverkar inte resultatvariablerna Resultat på läsprov och Meritvärde i särskilt 

hög grad. Betavärdena är 0,149 när det gäller Meritvärde och 0,150 för Resultat på läsprov. 

Ingetdera är signifikant vilket tyder på att upplevd Läskompetens inte påverkar läsförmåga 

eller betyg och möjligen kan det vara så att upplevd förmåga inte alltid är detsamma som 

verklig förmåga. 

6.7 Sammanfattning av resultatet  

Det externa bortfallet är litet vilket påverkar reliabiliteten i positiv riktning. En översikt över 

pojkars och flickors svar på enkätens påstående av Likert-typ visar att skillnader finns främst 

gällande intresse för läsning. Översikten över enkätens ja- och nejfrågor visar att även här 

finns skillnader mellan pojkar och flickor, främst i vad de läser. Pojkarna läser sidor på nätet 

och spelar dator. Flickorna läser bloggar, läxor och böcker.  

Pojkarnas resultat på läsprovet är sämre än flickors, liksom deras betyg i flera ämnen. En 

sammanslagning av betygen i alla ämnen visar att pojkar har ett lägre meritvärde än flickor. 

En bidragande orsak till detta kan vara att fler flickor än pojkar läser moderna språk och detta 

leder till ett sämre Meritvärde eftersom flickorna får betygspoäng i fler ämnen än pojkar.  

Faktoranalyserna identifierade tre faktorer, Läslust, Kulturellt kapital och Läskompetens. När 

dessa tre bildat summavariabler och undersökts genom en korrelationsanalys upptäcktes 

samband mellan alla variabler förutom mellan kön och Läskompetens.  Därefter gjordes en 

multipel regressionsanalys där Meritvärde och Resultat på läsprov som resultatvariabler och 

Kön, Läslust, Läskompetens och Kulturellt kapital som oberoende variabler. Analyserna 

visade att kön tillsammans med Läslust, Kulturellt kapital och Läskompetens förklarar knappt 

Läslust 

Läskompetens 

Kulturellt 

kapital 

Läsprov  

R
2
=0,247 

β =0,267 

β =0,014 

β =0,303** 
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24 % av resultatet på läsprov. Kön kan, tillsammans med Läslust, Kulturellt kapital och 

Läslust, förklara drygt 22 % av meritvärde.  

Variabeln Kulturellt kapital har betydelse för Resultat på läsprov och Meritvärde för hela 

urvalet. När grupperna pojkar och flickor undersöktes var för sig upptäcktes att Kulturellt 

kapital har större betydelse för flickors Resultat på läsprov och Meritvärde än för pojkars.  

Även om medelvärdet på variabeln Kulturellt kapital är något högre för pojkarna betyder 

kulturellt kapital mer för flickors resultat än för pojkars.  
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7 Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka om socioekonomisk bakgrund, attityder till läsning 

och läsaktiviteter har samband med läsförmåga och kunskaper som de mäts med betyg. 

Dessutom var syftet att få veta hur sambanden ser ut för pojkar och flickor. I kommande 

avsnitt diskuteras resultaten i analyserna i relation till tidigare forskning samt till Bourdieus 

teoretiska begrepp kapital, habitus, fält och doxa. Skillnader och likheter mellan pojkars och 

flickors resultat behandlas. Avslutningsvis diskuteras vilka implikationer undersökningen får 

för dels skolan, dels samhället.  

7.1 Kapital, habitus och dess betydelse för pojkar och flickor 

Resultatet visar att barn till läsande, motionerande föräldrar som diskuterar filmer och 

litteratur med sina barn har bättre förutsättningar att klara skolans krav än andra, åtminstone 

när det gäller kunskaper. För elever betyder föräldrars värdering av hälsa, litteratur och 

läsning, diskussioner om filmer och böcker samt förekomst av dagstidningar, böcker och 

konst hemma mer för deras resultat på läsprov och deras meritvärde än ekonomiska resurser. 

Detta kan bekräfta tidigare forskning som tyder på att aktiviteter, som kan kallas kulturell 

kommunikation, det vill säga samtal om politik, sociala frågor, filmer och böcker samvarierar 

med läsförmåga och ger barnen en kulturell och kommunikativ kompetens (Fredriksson & 

Taube, 2012). Bourdieus (1999a) uppdelning av kapital i dels ekonomiskt, dels kulturellt blir 

därför relevant för att förstå denna undersöknings resultat som visar att kulturellt kapital 

betyder mer för skolresultat än ekonomiskt, särskilt för flickor.  

Det kulturella kapitalet barn har med sig i skolan ger dem ett gynnsamt utgångsläge för 

studier. Däremot tyder inget på att en god familjeekonomi betyder något för skolresultat 

eftersom påståendena rörande kapitalvaror, som bubbelbadkar, espressomaskin och 

sommarhus varken visade sig ha samband med Meritvärde eller Resultat på läsprov. Därmed 

kan denna undersökning inte stödja den forskning, som konstaterat att familjer med god 

ekonomi har barn, som får goda resultat i skolan (Yang-Hansen & Munck, 2012). Ändå är det 

rimligt att anta att i hem med kulturellt kapital även finns en god ekonomi då god utbildning 

ofta leder till en plats i yrkeslivet och en god lön (Chiu & Chow, 2014).  

Habitus är inte könsneutral utan en produkt av omgivningens förväntningar och 

föreställningar om vad som är acceptabelt för flickor respektive pojkar och integrerad i 

personligheten i högre grad än socialt och kulturellt kapital (Bourdieu, 1999a). Därför kan 

habitus liknas vid omedvetna värderingar och hållningar till könsnormer för flickor och 

pojkar. Möjligen förhåller det sig så, att flickor i högre grad än pojkar har en habitus, som gör 

dem disponerade att söka social uppskattning. För att få denna uppskattning i undervisningens 

fält har flickor bruk för sitt kulturella kapital. Då främst mödrar överför sina värderingar om 

litteratur och läsning till sina barn (Raag, m.fl. 2010) blir det naturligt för flickor att använda 

detta kulturella kapital i undervisningsfältet. Därmed har flickorna ett kulturellt kapital som i 

högre grad överensstämmer med de ofta kvinnliga lärarnas (Nordberg, 2005), vilket gynnar 

dem i undervisningen. Det innebär även att flickor, som saknar ett kulturellt kapital som är 
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gångbart i skolan, har ett sämre utgångsläge än pojkar i samma situation, eftersom pojkars 

resultat på läsprov och meritvärde inte är lika beroende av deras kulturella kapital.  

Pojkarnas betyg i ämnet svenska är betydligt lägre än flickornas. Det är tänkbart att det beror 

på att pojkarna missgynnas i betygssättningsförfarandet och alltså inte betygssätts utifrån sina 

kunskaper, vilket även flera studier visat (Dumais, 2002; Skolverket, 2010). Undersökningar 

visar också att lärare kan överskatta flickors språkliga förmågor (Raag, m.fl,. 2011) och att 

lärare har en tendens att sätta högre betyg på flickors kunskaper än pojkars (Skolverket, 

2006). Emellertid måste pojkarnas sämre resultat på läsprovet beaktas. Pojkarnas lägre betyg i 

svenska kan förmodligen också bero på att pojkar tar avstånd från ämnet svenska och därmed 

inte utvecklar sina kunskaper i nivå med flickorna. Inte sällan är lärare i svenska kvinnor, 

vilket bidrar till att ämnet uppfattas med feminina förtecken, och det kan vara svårt för en 

pojke att öppet visa att han uppskattar undervisningen (Jackson, 2006). Undervisningen i 

svenska innebär kommunikation om litteratur, vilken inte håller sig inom normer för 

maskulinitet. Pedagoger i språk är i högre grad kvinnor och flickor lyckas bättre i dessa 

ämnen, vilket i sin tur feminiserar ämnena ytterligare (Nordberg, 2005). Undervisningen i 

svenska blir därmed ett fält där flickors men inte pojkars kulturella kapital är en tillgång.  

Skolans ämnen skattas olika av pojkar och flickor. Till exempel värderas idrott och hälsa 

högre av pojkar än svenska och religion. Pojkars och flickors olika ämnespreferenser är en 

bekant företeelse, som tidigare forskning uppmärksammat (Nordberg, 2005). Därför är det 

inte förvånande att flickor har högre betyg i alla ämnen förutom i idrott och hälsa. I ämnet 

idrott och hälsa, där inga skillnader mellan pojkars och flickors betyg kunde påvisas, bedrivs 

undervisningen oftare av manliga lärare (Nordberg, 2005). Dessutom är den ofta fysisk och 

blir därmed ett fält där pojkar, utifrån sin habitus, kommer till sin rätt eftersom fältets regler, 

doxa, är bekanta för dem. Störst skillnad mellan pojkar och flickor rör betyg i ämnena bild 

och hem- och konsumentkunskap (Skolverket, 2006), vilket stämmer väl överens med 

resultatet i denna undersökning. Flickors och pojkars ämnespreferenser kan bero på att deras 

olika habitus som ger dem dispositioner att antingen ta till sig eller förkasta ett ämne.  

Resultatet visar att pojkars och flickors läsaktiviteter utanför skolan skiljer sig åt även om det 

finns likheter. Gemensamt är till exempel att både pojkar och flickor uppger de läser sina 

läxor, vilket tyder på att både pojkar och flickor uppger att de tar ansvar för hemuppgifter. 

Anmärkningsvärt är att pojkar i högre grad än flickor väljer att spela på sin dator något som 

troligen ger dem ett annat kulturellt kapital med värde i grupper där kunskaper om dataspel är 

viktiga. Möjligen är det så att pojkars spelande tar tid i anspråk, tid som flickorna väljer att 

lägga på andra aktiviteter som till exempel att läsa. När flickor läser, läser de bloggar och 

böcker medan pojkar läser sidor på nätet. Pojkarnas högre användning av dator som 

förströelse och internet som källa till läsning har inte visat sig ge dem de läserfarenheter, som 

krävs för att närma sig flickornas resultat på läsprov. Digitala texter använder i högre grad 

bilder och grafiska enheter, som ska avkodas och tolkas, vilket kräver förmåga att 

översiktsläsa, sökläsa och att navigera i texten. Digital läsning kan alltså sägas vara mer 

fragmentarisk än traditionell (Skolverket, 2013b). Läsare av digitala texter, i denna 
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undersökning pojkar, får sålunda inte samma träning i läsförståelse som traditionell läsning 

vilket märks på deras resultat på läsprovet som ju inte mäter denna läsförmåga. Flickorna 

anger i högre grad än pojkar att de läser böcker och de har högre resultat på läsprovet, högre 

betyg i svenska och högre meritvärde.  

7.2 Fält, habitus samt doxa och deras betydelse för pojkar och flickor 

Pojkars och flickors situation i skolan kan förstås utifrån begreppen habitus, fält och doxa. 

Skolan består av flera fält inom vilka positioner ska markeras och intas. 

Undervisningssituationer är ett fält och rasterna och det sociala spelet med kamrater ett annat. 

Att uppskatta sina lärare och uppvisa medgörlighet i undervisningen kan få konsekvenser i 

kamratgruppen eftersom olika fält har olika regler, doxa. Fältet påverkar även vilket kapital, 

som är värdefullt att ha (Bourdieu, 1999a).   

Därför kan pojkars resultat i skolan, möjligen förklaras som ett förkastande av fältet 

undervisning och det kulturella kapitalet som värderas där medan vinsten istället görs i 

kamratfältet enligt de regler som finns där. På sikt blir det en kortsiktig kostnad för att 

vidmakthålla mer långsiktiga privilegier (Connell, 2005). Undersökningens resultat visar att 

pojkar har negativa attityder till läsning i jämförelse med flickor, vilket bekräftas av tidigare 

forskning som också konstaterar pojkars bristande läsintresse. Pojkars ointresse för läsning 

kopplas till identitetsskapande och normer snarare än till pedagogiska tillkortakommanden. Så 

länge läsning ses som en feminin aktivitet kommer förmodligen skillnader mellan pojkars och 

flickors resultat på läsprov bestå (Linnakylö & Antero, 2003). Ett svagt läsintresse verkar vara 

en del i pojkars habitus som inte har en motsvarighet i flickors.  

Flickornas positiva attityder till läsning framkommer genom att flickor i högre grad anger att 

de blir glada om de får en bok i present, gärna går till biblioteket för att låna böcker samt läser 

för att det är roligt. Ändå är det flickor som i högre grad anger att de blir nervösa när de ska 

läsa högt i klassen. Flickor har överlag en lägre uppfattning om sin förmåga än pojkar som 

tvärtemot tenderar att överskatta sin (Whitelaw, Milosevic & Daniels, 2000). Att inte 

överskatta sin förmåga och visa ödmjukhet är förmodligen en disposition som grundas i 

normer för femininitet. Normer för femininitet kan vara lika starka och begränsande för den 

enskilde individen som maskulina normer. Då normer införlivas och utgör en del av 

individens habitus kan skillnader mellan pojkars och flickors attityder och aktiviteter 

förklaras. Bourdieu (1994) menar att habitus visserligen är enhetsskapande vilket innebär att 

bärarna har en gemensam uppsättning attityder och praktiker men habitus kan även fungera 

som differentierande genom att olika gruppers habitus skiljer sig åt. Kategorierna pojke och 

flicka får därmed inom vissa fält en habitus som skiljer sig åt dem emellan men som är 

gemensam inom andra fält.  

Pojkarnas habitus och attityder påverkar deras läsaktiviteter vilket får konsekvenser för deras 

resultat på läsprov och för betyg. Det verkar inte som om skolan lyckats kompensera bristande 

läsintresse vilket kan förklaras av att en god läsförmåga kräver tusentals timmars läsning 

(Davidson, 2010), tid som inte skolan disponerar över. Ändå är det främst pojkar som anger 
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att de läser böcker i skolan de aldrig skulle läst annars, vilket gör det tydligt att 

undervisningen faktiskt ger pojkar litterära erfarenheter och är ett fält där kulturellt kapital 

kan reproduceras.  

Faktorer utanför utbildningssystemet bidrar till elevers resultat i skolan, vilket tidigare 

konstaterats i forskning (Davidson, 2010; Dumais, 2011; Fredriksson & Taube, 2012; Raag, 

2011). Därför blir det självklart en fråga för politiker och inte enbart för skolpersonal om hur 

skolan kan kompensera elevers olika förutsättningar. 

7.4 Slutligen 

Numera är utbildning för alla tydligt framskriven i skolans styrdokument och i skollagen 

(Skolverket, 2011). Skolsystemet har dock uteslutande mekanismer (Assarsson, 2007), och en 

av dem kan nog skolans oförmåga kompensera elever med olika bakgrunder vilket denna 

undersökning kan konstatera. Det framgår nämligen att elevers kulturella kapital påverkar 

deras resultat i skolan både avseende förmåga att läsa men även deras kunskapsutveckling 

mätt i betyg särskilt för flickorna. 

Alltså blir skolans möjligheter att kompensera elever med ett mindre gångbart kulturellt 

kapital i skolans fält viktiga att diskutera. Politiker och beslutsfattare behöver därför vara 

informerade om aktuell och relevant forskning, så att resurser inte går till spillo genom 

ogenomtänkta satsningar. Det finns nämligen behov av fler och kreativa åtgärder för att öka 

alla elevers möjligheter att nå framgång i skolan. Troligen kan bibliotek, öppna förskolor, 

barnomsorg, förskola och fritidshem utgöra fält där barn ges språklig stimulans och 

upplevelser som är språkberikande. Bibliotekens kulturfrämjande roll är viktig att lyfta fram 

då de kan bli betydelsefulla arenor för aktiviteter som främjar barns språk- och läsutveckling 

och ger dem ett kulturellt kapital som är användbart i utbildningssystemet. Förskolan och 

skolan står inför en stor utmaning med uppdraget att ge pojkar och flickor möjlighet att 

utveckla sin läsförmåga i relation till de krav på läsförmåga som samhället ställer. 

Fritidshemmen kan vara fält där barns kulturella kapital kan växa genom kulturell 

kommunikation. I länder där skolsystem är bättre på att kompensera sociala skillnader 

tillbringar barn och unga längre tid i skolan under dagen (Fredriksson & Taube, 2012). 

Självklart blir det viktigt för lärare i svenska men även lärare i andra ämnen att tala väl om 

läsning särskilt inför pojkar. Läsning är inte enbart en källa till kunskapsutveckling utan även 

till glädje och förströelse. Mäns betydelse som läsande förebilder ska inte underskattas precis 

som betydelsen av att låta annat kulturellt kapital än svenska lärarinnors komma till sin rätt i 

undervisningens fält.  

Skillnader mellan pojkars och flickors resultat kan tolkas som om skolan är en arena för 

orättvisor. Dessa orättvisor påverkar både pojkar och flickor negativt. Det är svårt att tänka 

sig att pojkar och flickor skulle önska sig olika villkor i skolan eller för den delen i livet. Det 

kan vara lika svårt för en pojke att hålla sig till normer för maskulinitet, som det är för flickor 

att rätta sig efter mallen för en acceptabel femininitet. Eftersom genus, det vill säga könsroller 

i ett socialt och kulturellt perspektiv, skapas i ett visst sammanhang och vid en viss tid, kan 
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inte en tradition av genusskillnader raderas ut genom förändringar av språkbruk eller 

undervisningssätt. Pojkars bristande läsintresse är en angelägenhet för skolpersonal men även 

för politiker. Därför kan skolpolitisk debatt väcka en viss skepsis när politiker skyller på 

varandra och förklarar vikande resultat med ett visst partis skolpolitik. Skolpolitiska reformer 

är visserligen viktiga för skolutveckling men vikande resultat är förstås resultatet av ett ytterst 

komplext samspel av flera faktorer inom och utanför skolan av vilka några har diskuterats i 

denna undersökning.  

Nödvändigheten av att förstå hur pojkars och flickors habitus påverkar hur de tar sig an sitt 

skolarbete och i längden deras resultat blir därmed uppenbar. När elevers resultat i skolan 

diskuteras krävs sålunda ett vidare perspektiv, som utgår från elevers situation i livet och inte 

bara i skolan. Dessutom blir skolans uppdrag att möta både pojkar och flickor med varierande 

förutsättningar och från varierande bakgrunder och hjälpa dem att utveckla sådant de inte har 

med sig och sådant de behöver i livet. Skolframgång kan inte för alla elever mätas i betyg 

utan bör snarare ses som något som bidrar till ett rikt liv i framtiden. Hur en undervisning ser 

ut som ger pojkar och flickor lika villkor att utveckla kunskaper inför framtiden och som kan 

ta till vara på kulturellt kapital i olika former blir därför ett angeläget och intressant 

undersökningsområde. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Fyll i enkäten så noga du kan                    Enkätnummer__ __ __ __ 

Jag är pojke                  flicka   

Vad är det bästa med att läsa?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Jag läser bara om jag måste.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

2. Jag tycker om att prata om böcker med andra människor.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

3. För mig är läsning slöseri med tid.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

4. När jag får en bok i present blir jag glad.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

5. Jag tycker att det är viktigt att vara duktig på att läsa.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 
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6. Jag läser bara för att få den information jag behöver.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

 

7. Jag har flera favoritböcker.  

 

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

8. Jag tycker att det är lätt att läsa en hel bok.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

9. I skolan läser jag böcker, som jag aldrig skulle läst annars. 

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

10. I skolan läser vi högt tillsammans i klassen.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

11. Jag tycker att det är nervöst att läsa högt i klassen.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

12. Jag förstår nästan allt jag läser.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 
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13. Jag läser hemma för att jag tycker det är roligt.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

14. Jag har svårt att sitta stilla och läsa en längre stund.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

15. Mina föräldrar tycker att det viktigt med motion och hälsa.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

16. I min familj diskuterar vi böcker vi läst eller filmer vi sett.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

17. Mina föräldrar tycker, att det är viktigt att jag läser mycket.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

18. Min mamma läser böcker.  

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

19. Min pappa läser böcker.  

 

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 
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20. Jag går gärna till biblioteket och lånar böcker. 

Stämmer helt 

Stämmer ganska bra 

Stämmer med tvekan 

Stämmer inte alls 

 

21. Min familj har ett sommarhus.   Ja   Nej  

 

Läs följande frågor och kryssa i rutor som stämmer. Det går bra att kryssa i fler än en ruta. 

22. När jag är ledig brukar jag  

göra läxor 

läsa böcker 

spela dator 

surfa på nätet 

titta på tv 

träna  

vara med kompisar 

annat           nämligen_______________________________ 

 

23. När jag läser, läser jag 

bloggar 

böcker 

läxor 

sidor på nätet 

tidningar 

serier 

annat  nämligen_____________________________ 

 

24. Hemma har jag 

bubbelbadkar 

dagstidning  

dator med internetuppkoppling 

en bokhylla med böcker 

eget rum 

espressomaskin 
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skrivbord för studier  

piano 

surfplatta 

tavlor på väggarna 

uppslagsböcker 

 

Ett stort tack för din medverkan!  
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Bilaga B 

Fördelning av svar på enkätens ja- eller nejfrågor samt skillnader mellan pojkar och flickor. 

Efter varje påstående har signifikanserna för skillnader mellan könen angivits, * = 0,05-nivå, 

**= 0,01-nivå och ***=0,001-nivå. 

 

Påstående 

 

Ja 

 

Nej 

 

Bortfall 

 

Min familj har ett sommarhus. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

31 

27 

58 

 

72 

63 

135 

 

 

 

2 

När jag är ledig brukar jag göra läxor. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

51 

53 

104 

 

52 

39 

91 

 

När jag är ledig brukar jag läsa böcker. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

16 

24 

40 

 

87 

68 

155 

 

När jag är ledig brukar jag spela dator. *** 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

74 

11 

85 

 

29 

81 

110 

 

När jag är ledig brukar jag surfa på nätet. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

83 

71 

154 

 

20 

21 

41 

 

När jag är ledig brukar jag titta på tv. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

77 

67 

144 

 

26 

25 

51 

 

När jag är ledig brukar jag träna. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

70 

70 

140 

 

33 

22 

55 

 

När jag är ledig brukar jag vara med kompisar. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

88 

82 

170 

 

15 

10 

25 

 

När jag är ledig brukar jag göra annat. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

28 

25 

53 

 

75 

67 

142 

 

När jag läser läser jag bloggar. *** 

Pojke 

Flicka 

 

16 

65 

 

87 

27 

 



 

70 

 

Totalt 81 114 

När jag läser läser jag böcker. * 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

38 

48 

86 

 

65 

44 

109 

 

När jag läser läser jag läxor. ** 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

57 

70 

127 

 

46 

22 

68 

 

När jag läser läser jag sidor på nätet. * 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

91 

69 

160 

 

12 

23 

35 

 

När jag läser läser jag tidningar.  

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

61 

45 

106 

 

42 

47 

89 

 

När jag läser läser jag serier.  

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

21 

10 

31 

 

82 

82 

164 

 

När jag läser läser jag annat.  

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

10 

3 

13 

 

93 

89 

182 

 

Hemma har jag bubbelbadkar. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

26 

30 

56 

 

77 

62 

139 

 

Hemma har jag dagstidning. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

79 

67 

146 

 

24 

25 

49 

 

Hemma har jag en dator med internetuppkoppling. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

102 

89 

191 

 

1 

3 

4 

 

Hemma har jag en bokhylla med böcker. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

74 

64 

138 

 

29 

28 

57 

 

Hemma har jag eget rum. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

99 

91 

190 

 

4 

1 

5 

 

Hemma har jag en espressomaskin. 

Pojke 

Flicka 

 

37 

28 

 

66 

64 

 



 

71 

 

Totalt 65 130 

Hemma har jag ett skrivbord för studier. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

71 

63 

134 

 

32 

29 

61 

 

Hemma har jag ett piano. ** 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

38 

18 

56 

 

65 

74 

139 

 

Hemma har jag surfplatta. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

72 

70 

142 

 

31 

22 

53 

 

Hemma har jag tavlor på väggarna. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

93 

87 

180 

 

10 

5 

15 

 

Hemma har jag uppslagsböcker. 

Pojke 

Flicka 

Totalt 

 

69 

53 

122 

 

34 

39 

73 
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Bilaga C 

Betygsstegen för hela gruppen samt för pojkar och flickor ämne för ämne. Efter varje ämne 

har signifikanserna för skillnader mellan könen angivits, * = 0,05-nivå, **= 0,01-nivå och 

***=0,001-nivå. 

 

 

Ämne  

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F  

 

Bortfall 

Bild *** 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

  

0 

3 

3 

 

5 

12 

17 

 

6 

29 

35 

 

38 

33 

71 

 

47 

15 

62 

 

7 

0 

7 

 

Engelska  

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

9 

8 

17 

 

11 

13 

24 

 

20 

23 

43 

 

33 

25 

58 

 

25 

17 

42 

 

5 

5 

10                 1       

 

Hem- och konsumentkunskap 

*** 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

 

0 

7 

7 

 

 

7 

19 

26 

 

 

18 

41 

59 

 

 

45 

19 

64 

 

 

22 

2 

24 

 

 

3 

0 

3 

 

 

 

  

12 

Idrott 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

6 

3 

9 

 

17 

18 

35 

 

33 

26 

59 

 

28 

25 

53 

 

14 

14 

28 

 

5 

6 

11 

 

Musik 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

4 

2 

6 

 

20 

22 

42 

 

21 

31 

52 

 

21 

18 

39 

 

23 

11 

34 

 

1 

0 

1 

 

 

 

21 

Matematik 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

4 

1 

5 

 

14 

14 

28 

 

16 

12 

28 

 

16 

18 

34 

 

42 

38 

80 

 

11 

9 

20 

 

Moderna språk * 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

1 

7 

8 

 

11 

15 

26 

 

11 

18 

29 

 

22 

15 

37 

 

21 

17 

38 

 

2 

1 

3 

Läser inte 

ämnet 

35 

19 

54 

Biologi * 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

0 

0 

0 

 

12 

16 

28 

 

30 

25 

55 

 

18 

29 

47 

 

31 

18 

49 

 

12 

4 

16 

 

Fysik 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

1 

0 

1 

 

10 

10 

20 

 

21 

21 

42 

 

23 

27 

50 

 

32 

25 

57 

 

16 

9 

25 
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Kemi 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

1 

0 

1 

 

10 

10 

20 

 

16 

16 

32 

 

23 

24 

47 

 

35 

32 

67 

 

18 

10 

28 

 

 

 

 

Geografi * 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

2 

3 

5 

 

10 

13 

23 

 

23 

27 

50 

 

22 

29 

51 

 

37 

16 

53 

 

9 

4 

13 

 

Historia 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

2 

2 

4 

 

11 

12 

23 

 

21 

30 

51 

 

27 

23 

50 

 

35 

22 

57 

 

7 

3 

10 

 

Religion * 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

4 

5 

9 

 

12 

15 

27 

 

22 

28 

50 

 

18 

24 

42 

 

37 

19 

56 

 

10 

1 

11 

 

Samhälls- 

kunskap *** 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

 

1 

0 

1 

 

 

4 

8 

12 

 

 

12 

22 

34 

 

 

18 

29 

47 

 

 

46 

23 

69 

 

 

9 

2 

11 

 

 

 

21 

Slöjd 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

5 

4 

9 

 

14 

20 

34 

 

23 

27 

50 

 

31 

27 

58 

 

26 

14 

40 

  

4 

0 

4 

 

Svenska *** 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

7 

7 

14 

 

8 

20 

28 

 

14 

24 

38 

 

31 

26 

57 

 

28 

12 

40 

 

15 

3 

18 

 

Teknik * 

Pojkar 

Flickor 

Totalt 

 

5 

1 

6 

 

5 

15 

20 

 

45 

34 

79 

 

23 

27 

50 

 

8 

6 

14 

 

4 

1 

5 
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Resultat från deskriptiv analys 
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Bilaga D 

Faktormatris från den första faktoranalysen. 

 

 

Component 

1 2 3 4 

Jag läser bara om jag 

måste 
-,774    

Jag tycker om att prata om 

böcker med andra 

människor 

,643 ,416   

För mig är läsning slöseri 

med tid 
-,740    

När jag får en bok i present 

blir jag glad 
,733    

Jag tycker att det är viktigt 

att vara duktig på att läsa 
   ,719 

Jag läser bara för att få den 

information jag behöver 
-,809    

Jag har flera favoritböcker ,772    

Jag tycker att det är lätt att 

läsa en hel bok 
,363  ,607  

I skolan läser jag böcker 

jag aldrig skull läst annars 
-,504  ,338  

I skolan läser vi böcker 

högt tillsammans 
   ,718 

Jag tycker att det är 

nervöst att läsa högt i 

klassen 

 -,565  ,337 

Jag förstår nästan allt jag 

läser 
  ,736  

Jag läser hemma för att det 

är roligt 
,857    

Jag har svårt att sitta stilla 

och läsa en längre stund 
-,421  -,601  

Mina föräldrar tycker det 

är viktigt med motion och 

hälsa 

 ,448 ,376  

I min familj diskuterar vi 

böcker vi läst eller filmer 

vi sett 

 ,647   

Mina föräldrar tycker att 

det är viktigt att jag läser 

mycket 

,305 ,443   

Min mamma läser böcker  ,675   

Min pappa läser böcker  ,635   
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Jag går gärna till 

biblioteket och lånar 

böcker 

,705    
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Bilaga E 

Faktormatris från den andra faktoranalysen 

 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Min familj har ett 

sommarhus 
         ,754 

När jag är ledig brukar jag 

göra läxor 
   ,753       

När jag är ledig brukar jag 

läsa böcker 
  ,838        

När jag är ledig brukar jag 

spela dator 
 ,379  -,309   -,380 ,440   

När jag är ledig brukar jag 

surfa på nätet 
,323 ,603         

När jag är ledig brukar jag 

titta på tv 
    ,709      

När jag är ledig brukar jag 

träna 
      ,644    

När jag är ledig brukar jag 

vara med kompisar 
    ,726      

När jag är ledig brukar jag 

göra annat 
        ,816  

När jag läser läser jag 

bloggar 
       -,708   

När jag läser läser jag 

böcker 
  ,771        

När jag läser läser jag läxor    ,824       

När jag läser läser jag sidor 

på nätet 
 ,706         

När jag läser läser jag 

tidningar 
,393     ,530    ,471 

När jag läser läser jag serier -,367 ,356    ,379     

När jag läser läser jag annat         ,583  

hemma har jag 

bubbelbadkar 
      ,611    

hemma har jag en 

dagstidning 
,741          

hemma har jag en dator 

med internetuppkoppling 
 ,651         

hemma har jag en bokhylla ,607     ,344     
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hemma har jag ett eget rum  ,446   ,322  ,366    

hemma har jag en 

espressomaskin 
     ,651     

hemma har jag ett skrivbord      ,530     

hemma har jag ett piano        ,679   

hemma har jag en surfplatta ,327      ,471    

hemma har jag tavlor på 

väggarna 
,612    ,383      

hemma har jag 

uppslagsböcker 
,669          

 

 


