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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att studera ett eventuellt samband mellan rörelse och läslust i ett 

genusperspektiv. En enkätundersökning har därför genomförts på 262 elever i årskurs fyra, 

fem och sex. Undersökningen har genomförts på fem skolor i två kommuner. En 

enkätundersökning har valts för att syftet kräver svar från många respondenter. Resultatet av 

undersökningen visar att rörelse och läslust har ett visst samband. Idrottsaktiviteter i 

idrottsföreningar verkar ha ett samband till läslust medan motion på egen hand ej verka 

tillföra läslusten något. Man kan se vissa skillnader mellan pojkar och flickor. I 

litteraturdelen i uppsatsen får man möta en del forskare som säger att är man duktig teoretiskt 

så är man duktig praktiskt. Detta kan man tolka som att rörelse och läslust har ett samband. 

Det finns ingen annan litteratur som stödjer att det skulle finnas något samband. Man får 

också läsa om olika metoder för att skapa läslust. 
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1. Inledning 
Det skrivs mycket om rörelse och om hur den påverkar oss som individer. 2001 gick 

Folkhälsoinstitutet ut med att sätta Sverige i rörelse. Motiveringen var att vi idag lever ett 

stillasittande liv och behöver röra oss 30 minuter om dagen för att må bra. Skolan fick också 

uppdraget att införa rörelse varje dag (Strandell m fl 2001). I läroplanen för skolan står det att 

”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen.” (Lpo 94 s. 5). Skolan fick uppdraget att röra sig varje dag av anledning att det 

främjar lärandet (Strandell m fl 2001). När det finns i läroplanen att man ska röra sig varje 

dag får man bilden av att det har bedrivits mycket forskning i området men Ericsson, I (2005) 

efterlyser mer forskning. Hon uttrycker sig så här ”…mer forskning behövs som kan belysa 

vilken betydelse och vilka effekter olika typer av fysisk aktivitet i skolan får.” (s. 27). Denna 

uppsats ska då utgå ifrån rörelse och bege sig in den läsande gemenskapen för att bedriva 

forskning i ett område som det inte står mycket skrivet om. Rörelse och läsning är något som 

berör alla människor på något sätt. 

     De flesta är överens om att vi måste kunna läsa för att ingå i västvärldens samhälle. De 

som läser för nöjes skull kan kanske känna igen sig i kommande citat. ”Vår fantasi kan vi 

’vattna’ genom att uppleva böckernas värld. När vi läser skapar vi egna bilder inom oss. En 

bra bok sätter dessutom vår egen kreativitet i rörelse, starka tankefångar som spinner vidare 

när boken för länge sedan är utläst. Boken blir vår främsta träningsredskap för 

hjärngympning” (Wingård 1994, s. 11). 

     Det finns en hel del uppsatser som tar upp om elever som rör sig mycket har bättre 

studieresultat än de som rör sig lite. Det som är speciellt med denna uppsats är att den utgår 

ifrån om rörelse bidrar till läslust. Denna vinkling har det inte skrivits något om. 

 

1.2 Bakgrund 
 Elever är idag väldigt stillasittande för att de har tillgång till TV, datorer och dataspel 

(Dessen 1990, Grindberg & Langlo Jagtöien 2000, Körling 2003, Rasmussen (red) 2004, 

Raustorp 2004). Barn väljer att inte läsa för att de har tillgång till så många andra medier som 

ger dem spänning och äventyr utan att de behöver anstränga sig (Körling 2003, Wingård 

1994). Barn som sitter mycket vid TV äter mindre hälsosamt än övriga barn (Rasmussen (red) 

2004). Den grupp som är mest stillasittande är pojkar (Raustorp 2004). I genomsnitt så 

tillbringar svensken 2,5 h framför TV:n var dag (Faskunger & Hemmingsson 2005). 

Ungdomar tittar på TV för att de kan använda det till sitt identitetsskapande. Många oroar sig 
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för att TV bidrar till att folk rör sig mindre men föreningslivet visar inte någon nergång 

(Persson 2000).  
     Enligt en del forskare så rör sig barn mindre nu än förr. Även barns vilja till att läsa 

minskar. Det är viktigt för barn och vuxna att vilja läsa och röra på sig så detta arbete skapar 

grund för att se om läsning och rörelse har något samband. För pedagoger är det bra att veta 

vilka faktorer som påverkas av att barn rör sig för lite eller för mycket. Det är även bra att 

veta om det finns några skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

1.3 Syfte 
Många pekar på att barn läser och rör sig mindre idag. Denna studie ska göras för att 

undersöka om rörelse har något samband med läslust. Undersökningen kommer att ske utifrån 

ett genusperspektiv för att se om det finns några skillnader mellan pojkar och flickor. Har 

rörelse någon betydelse för läslust? Finns det skillnader mellan pojkar och flickor? 

 

 1.4 Definition av ord  
  Rörelse – Fysisk aktivitet som påverkar en kroppsligt. Ger en person styrka och uthållighet i 

musklerna. Exempel på fysisk aktivitet är gå, springa, dansa, simma och cykla m fl 

(Hammargren & Norden 1984). 

Läslust – Är när någon upplever läsning som lustfyllt och roligt (Eriksson, M 2005). 

 

2. Forskningsbakgrund 
Detta avsnitt börjar med ett historiskt perspektiv. Sedan kommer arvets och miljöns påverkan 

på rörelse och läsning. I 2.3 får man reda på hur rörelse främjar inlärningen. Sedan följer 

avsnitt om läslust, högläsning, berättande, boksamtal, språkutveckling och läsmiljö. Dessa 

avsnitt tar bl a upp om vad som främjar läsning. Läsvanor och konkurrerande fritidsaktiviteter 

är ett avsnitt som handlar om hur mycket barn och ungdomar läser. Avsnittet behandlar också 

hur mycket tid de tillbringar till andra aktiviteter. Forskningsbakgrunden avslutas med ett 

avsnitt som heter pojkar och flickor. Detta avsnitt visar på skillnader mellan könen. 

 

2.1 Historiskt perspektiv 
Människans genetiska arv har inte förändrats så mycket på 1000 år (Dessen 1990, Raustorp 

2004). Samhället har förändrats från att ha fysiska uppgifter till rörelsefattiga uppgifter. 

Människan har i hundratals år varit fysisk aktiv med att skaffa sin mat och förflytta sig. Så 
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mycket som människan rörde sig då är det väldigt få som gör idag (Faskunger & Hemmigsson 

2005). Tekniken i vårt samhälle (hela västvärlden) har gjort att vi inte behöver röra oss. 

Kroppsarbete har ersatts av maskiner och andra praktiska lösningar som datorer, hissar och 

bilar m.m. Vi är en stillasittande generation om man jämför med förr (Dessen 1990, Engström 

2005). 

     Medier har alltid ansetts som farliga. Redan på 1700 – talet så trodde man att läsning var 

skadligt för ögonen. Man ansåg att det var bättre att vara ute och röra sig (Körling 2003, 

Persson 2000). Man tyckte även att sagor var skadligt för barns fantasi (Fast 2001). Detta har 

sedan följts av andra medier som TV, film och dataspel. Film är inte bra för att barn inte kan 

skilja på verklighet och fantasi. Argumenten är många fler än så här (Persson 2000). 

     

2.2 Arv och miljö 
Man ärver sina anlag som gör att man har olika förutsättningar att klara av olika saker. Så kan 

t ex dålig motorik vara genetiskt betingat (Nordlund 1997, Schmidt & Wrisberg 2001). En 

annan anledning kan vara ens uppväxtmiljö som har gjort att man inte har fått utveckla sig 

fysiskt eller psykiskt. För dessa barn har förskolan en viktig roll att utveckla barnen motoriskt. 

Skolans roll är mer begränsad när det gäller att påverka eleverna i positiv riktning. Därför är 

det viktigare att leka idrott istället för att göra idrottsundervisningen tävlingsinriktad. Många 

elever ger upp när det handlar om att vara bäst (Nordlund 1997). Även Engström (2005) säger 

att uppväxtmiljön och skolans idrottsundervisning spelar stor roll.  

     Medias vinkling av att barn rör sig mindre p.g.a. TV-tittande är inte helt korrekt. Det är av 

betydelse vilken social tillhörighet man har och vilket kön man är av. Föräldrar som är 

högskoleutbildade har barn som har bra betyg i ämnet idrott och hälsa jämfört med barn till 

lågutbildade föräldrar (Eriksson, C 2005). Det är vida känt att har man föräldrar som idrottar 

och rör sig mycket så gör man det som barn också (Dessen 1990, Ericsson, I 2005, Kemper 

2005, Berg 2005). Ericsson, I fortsätter med att andra faktorer som också spelar in är bl a 

motoriska och fysiska förutsättningar. Faskunger & Hemmigsson (2005) säger att faktorer 

som spelar in angående hur mycket man rör på sig beror på sociala och ekonomiska 

förutsättningar.  

     Det finns forskning som talar för att barn som kommer från en läsande miljö oftast kan 

läsa när de börjar skolan. De som inte kan läsa har oftast lättare för att lära sig om de kommer 

från ett hem som läser mycket. Det är viktigt att man läser i förskolan för barnen speciellt om 

de kommer ifrån miljöer där ingen läser för dem (Norberg 2003, Ekström & Isaksson 1997). I 
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forskningsprojektet SKRIN (Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer) kom det fram att 

det sociala arvet är starkt. Det ses som avgörande om man blir läsare eller inte (Amborn & 

Hansson 1998). Borgström säger att många är överens om att barn behöver stimulans för sin 

läsning. Kommer man ifrån en familj som inte anser att läsning är viktigt blir man ingen 

läsare. Borgström hänvisar till forskning som har gjorts på tvillingar om det är arvet eller 

miljön som påverkar läsningen. De kom fram till att det som spelar störst roll för läs- och 

skrivförmågan är skolan (Borgström 2006).        

     Miljön runt omkring oss har stor betydelse för hur mycket man rör sig spontant. Folk rör 

sig mer i tätbebyggda områden än i glesbebyggda områden. I glesbebyggda områden saknar 

man tillgång till bl a bra cykelvägar och kommunikationer, man använder sin bil istället 

(Bremberg, 2005). 

 

2.3 Rörelse och inlärning 

 Man presterar bättre i skolan om man idrottar.  Hur man presterar bättre visar sig på olika sätt 

beroende på om det är barn, ungdomar eller vuxna. För det yngre barnet som får en god 

motorik av att röra sig blir det lättare att förstå olika former av uppfattningsområden som t ex 

kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Detta bidrar i sin tur till en bra koncentration, vilket 

är en förutsättning för lärande (Raustorp 2004). Dessen (1990) säger att många barn har stora 

koncentrationssvårigheter vilket kan ha sin grund i att de inte är motoriskt utvecklade. Både 

Ericsson, I (2005) och Berg (2005) säger att barn behöver vara i god kondition för att det 

främjar inlärningsförmågan. Raustorp (2004) säger att de äldre barnen behöver röra sig av 

andra skäl då man förutsätter att de behärskar de grundläggande faktorerna som t ex 

uppfattningsområdena. Att röra på sig bidrar till bra självkänsla och god psykisk hälsa. Dessa 

två faktorer är mycket viktiga för att inlärning ska kunna ske. Nordlund (1997), Faskunger & 

Hemmigsson (2005) säger att idrotten är bra för bl a självförtroendet, 

koncentrationsförmågan, förbättrar humöret och sömnen. Raustorp (2004) säger att vuxna 

studenter som idrottar mycket har bättre resultat än de som inte idrottar. Det är viktigt att 

koppla av från mer teoretiska ämnen och att idrotta kan göra att man förstår andra ämnen 

bättre. 

     Det finns studier som visar att barn som idrottat när de andra barnen har ägnat sig åt 

teoretiska studier, har samma och till och med lite högre betyg än sina vänner (Raustorp 

2004).     
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     Barn i förskolan/skolan ska röra sig för att utveckla ett bra självförtroende. Den 

obligatoriska rörelsen (t ex idrott) påverkar den spontana rörelsen positivt. Har man en god 

motorisk utveckling så kommer man lättare i kontakt med andra barn i leken. Det är viktigt 

med en god motorisk utveckling för barn med en god motorik kan koncentrera sig på andra 

saker som t ex att lära sig att läsa och skriva. Medveten motorisk träning påverkar inte själva 

läsförmågan, men det anses som avgörande med rörelse för att kunna lära sig att läsa, räkna 

och skriva (Danielsson mfl 2001, Grindberg och Langlo Jagtöjen 2000, Huitfeldt mfl 1998). 

     Elever som har bra betyg i andra ämnen har även bra betyg i ämnet idrott och hälsa. 

Fysiska och teoretiska ämnen hänger ihop. Misslyckas man med det teoretiska är man i regel 

inte så duktig fysiskt heller (Grindberg & Langlo Jagtöjen 2000, Eriksson, C 2005, 

Hammarberg & Wilsby 1995).   

     Hammargren och Nordén (1984) har gjort en undersökning om fysisk aktivitet och 

skolframgång. De säger att de trodde att TV:n var orsak till att barn rör sig mindre. Men de 

kom fram till att barn rör sig mindre för att det skett stora förändringar i samhället. Det finns 

bl a inte lika mycket utrymme för aktiviteter med eget initiativ för barnen. Senare 

undersökningar har gjorts vilka visar att barn idag inte ägnar sig åt spontan lek. Engström 

menar att data och TV lockar mer än lek ute (Engström 2005). Naturligt kroppsarbete 

förekommer inte längre för barn som det gjorde förr då de rörde sig naturligt tillsammans med 

någon vuxen. Hammargren och Nordén säger också att barn inte har tillgång till att leka 

naturligt i skogen. Man får inte lov att bygga kojor hur som helst för att risken finns för att bli 

anmäld för svartbygge. Vuxna behöver släppa kraven på att ha snyggt och städat överallt och 

låta barnen leka. De fick även fram i sin undersökning att röra sig mycket i skolan bidrar till 

bättre betyg men barn behöver även röra sig på fritiden för att prestera ännu bättre 

(Hammargren och Nordén 1984). 

      Mindre än hälften av barnen i många orter är med i någon idrottsförening. I en 

undersökning har en forskare följt en grupp från 60 – talet i 30 år för att se vad som händer.  

Engström har även jämfört den gruppen ungdomar från idag 30 år senare. I den 

undersökningen kom han fram till att aktiviteten i idrottsföreningar har ökat något men att den 

spontana rörelsen har minskat. De som rör sig mycket på fritiden i diverse idrottsföreningar är 

också starka i skolans idrottsundervisning och vice versa. Familjens ekonomi spelar stor roll 

när det gäller att röra sig. Medelklassens barn är de som är mest aktiva i både 

idrottsföreningar och skolans idrottsundervisning. De som rör sig lite har få i sin omgivning 

som ägnar sig åt idrott. Engström såg ett tydligt mönster i sin forskning. De som idrottade 

mest var också teoretiskt duktiga i skolan. Man såg ett tydligt samband med vilken 
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socialgrupp som de kom att tillhöra. De hade studerat på högre nivå och hade då erövrat en 

livsstil där motion är ett viktigt inslag (Engström 2005).  

     Så många som nio av tio rör sig på fritiden. Det finns en grupp som sysslar med någon 

form av idrottsaktiviteter dagligen. Det är en grupp som kanske rör sig alldeles för mycket. De 

elever som rör sig mycket på fritiden rör sig mycket på lektionerna också och vice versa. 

Skolan jämnar inte ut skillnaderna utan förstärker dem snarare (Eriksson, C 2005). 

 

2.4 Läslust 
För att få läslust så ska man läsa och skriva om intressanta saker (Fylking 2003). För 

läsupplevelsen är det viktigt att skapa läslust. Barnet ska få läsa utan att få en mängd med 

övningar och frågor. Man får lov att ge lite övningar så att de reflekterar över vad de läser 

(Löthagen 2003). Läslust är att kunna skapa inre bilder medan man läser (Henriksson 2000). 

Det ska vara lustfyllt att läsa, för något som är lustfyllt gör man gärna ofta (Rimsten-Nilsson 

1981). I en undersökning fick barn definiera vad läslust är, och de svarade så här: ”Man vill 

ha en stund med en bra bok. Ta det lugnt och skratta eller gråta. Det beror på vad för bok man 

har. Läslust betyder att man läser frivilligt. Om man har läxa så kanske man inte vill det, då 

läser man inte med läslust” (Rosenlöv 2004, s. 10). Läsning måste ske någonstans, och var det 

sker påverkar oss som läsare, hemma, på stranden eller på favoritplatsen. Andra saker som 

påverkar en är vilket humör man är på, vilken bok man läser, om man själv har valt boken 

man läser eller om man tycker om att läsa. Man måste även ha tillgång till böcker (Chambers 

1995).  

     Läraren är viktig när det gäller att skapa läslust. Läraren behöver uppmuntra eleverna till 

att välja böcker själva. Det ska vara tillåtet att välja vilken bok man vill. Eleverna ska ha tyst 

läsning var dag i 20 minuter. De ska ha högläsning hela sin skolgång och boksamtal som 

läraren leder. Eleverna ska bearbeta litteraturen med att t ex skriva en läsdagbok, redovisa 

böcker på olika sätt, samtala om dem i grupp eller få lite frågor att fundera över till boken som 

man har läst (Norberg 2003). På Långekärrs skola arbetar man med läslust i tre delar; 

högläsning, boksamtal och språkträning. Högläsning har man varje dag mellan 10-15 minuter. 

I boksamtalen sitter eleverna i smågrupper och berättar om vad de har läst för de andra. Man 

har även inspirerat eleverna med att bjuda in en författare till dem (Arpi 2001). 
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2.4.1 Högläsning  

Som lärare väljer man bok till högläsningen, och man väljer en bok som man själv vill läsa 

(Körling 2003). Det fina med högläsning är att eleverna kan förstå svårare texter än vad de 

själv hade valt att läsa eller som de inte kan läsa. Man ger dem upplevelser som de inte själva 

kan skapa. Under högläsning är man med och deltar i en gemenskap, och läraren dramatiserar 

boken med sin röst. (Ekström & Isaksson 1997, Hallberg 1993, Körling 2003). Högläsning är 

mycket språkstimulerande. Barnen utvecklar även sitt ordförråd både aktivt och passivt 

(Ahlén 1998, Ekström & Isaksson 1997). En högläsningsbok är praktisk för att alla har hört 

det man har läst, och man kan då samtala om boken. Samtalet är viktigt för språkutvecklingen 

(Norberg 2003). 

     Att lyssna är en krävande aktivitet. Eleverna bör inte vara för trötta, så när man läser på 

dagen är väldigt viktigt. Att läsa t ex på eftermiddagen innan alla ska gå hem kanske inte 

lämpar sig. Man bör också tänka på att högläsningen sker i grupp, och det ställer stora krav på 

koncentrationsförmågan. Högläsning innebär att man ska vidga sina sinnen och erfarenheter. 

Det ska väckas tankar och funderingar (Ekström & Isaksson 1997). Högläsningen tränar 

eleverna i att lyssna vilket i sin tur ger koncentration och bra ordförråd (Hallberg 1993). 

     En bra bok ger en god läsupplevelse: ”En författare kan med ord gestalta, d v s forma 

(formulera), göra synligt det som vi andra känt, tänkt, upplevt, drömt – men som vi inte kan 

ge form och gestalt” (Ekström & Isaksson 1997, s. 46). Högläsning är viktigt för att man får 

skapa inre bilder och fantasin stimuleras (Hallberg 1993). Högläsning bidrar till många andra 

saker som: ”Högläsningen ökar läslusten, ordförrådet, språkförståelsen, människokunskaper, 

intresset för andra tider, andra länder. Barn förstår hur viktiga ord och fantasier är” (Ekström 

& Isaksson 1997, s 46). 

     ”Högläsning är faktiskt en demokratisk rättighet som skapar gemenskap också utanför 

skolan” (Ekström & Isaksson 1997, s. 48). Detta citat stöds av Ekström & Isaksson genom att 

de har sett ett TV-program där de hade intervjuat tre elever med olika familjeförhållande både 

socialt och ekonomiskt. De tre eleverna hade inte gått på samma skola. Eleverna berättade om 

sina läsupplevelser, och alla hade de en gemensam upplevelse. De hade nämligen lärare som 

läste högt för dem. De hade även några gemensamma titlar som de alla hade hört i 

högläsningsform som Kalle och Chokladfabriken (Roald Dahl), Godnatt mister Tom (Michele 

Magorian) och Den stora spökräddningen (Eva Ibbotsen). En del lärare säger att barn inte 

orkar sitta stilla och därför väljer att inte läsa högt för dem. En bra pedagog vet vikten av att 

det är bra att röra på sig för att kunna koncentrera sig. En del lärare aktiverar eleverna på 
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rasten. Andra lärare skickar eleverna till att springa en runda för att uppnå koncentration, 

sedan är eleverna redo för läsning (Norberg 2003). 

     Många föräldrar slutar att läsa högt för sina barn för att de är rädda för att det ska hämma 

barnens egen läsning. Detta kan göra att barn tappar sin läslust. Barn behöver högläsning för 

att känna gemenskap med de vuxna. De upplever det som avkopplande och mysigt när en 

vuxen delar denna tid tillsammans med dem. Barn behöver berätta om det som de har läst/hört 

för någon (Ekström & Isaksson 1997, Norberg 2003, Fast 2001). Högläsningen behövs som 

allra mest när eleverna har knäckt läskoden. Man ger indirekt barnen ett mål att de själva ska 

klara av att läsa boken en dag (Körling 2003). Det är viktigt att föräldrarna tillbringar tid med 

sina barn och läser högt för dem. Detta gör att barnen lättare kommer in i den läsande 

gemenskapen och kan på så vis skapa ett gott självförtroende som är grunden för all inlärning 

(Borgström 2006). I en undersökning om nio- och tioåringars läsvanor så blev 75 barn 

tillfrågade om de tyckte om att någon vuxen läste högt för dem. 61 barn svarade ja på den 

frågan. De flesta i undersökningsgruppen har haft föräldrar som har läst högt för dem men det 

har avtagit när de har lärt sig att läsa själva (Rosenlöv 2004). 

 

2.4.2 Berättande 

Eriksson, M (2005) har drivet ett projekt som heter Berättarlust-läslust. I det projektet utgick 

hon ifrån berättandet för att skapa läslust. Hon säger att muntligt berättande är litteratur fast i 

verbal form. Hon drog nytta av alla resurser som bibliotek, hembygd, föräldrar och 

föreningsliv för att sätta fart på läslusten. Hon berättar att projektet gjordes i Småland. 

Bygden är väldigt rikt på sagor och har ett eget sagomuseum att tillgå. Hon säger att de flesta 

bygder är välförsedda på sagor men att man får ta sig tid att leta upp dem. Berättande är den 

metod som Eriksson säger fungerar bäst för att skapa läslust. Hon har provat många olika 

metoder som t ex att låta barnen läsa 20 minuter var dag. Hon prövade allt som kom i hennes 

väg, men det uppstod inte läslust. Hon kom ganska snabbt fram till att det måste vara lustfyllt. 

Hon prövade berättandet, och då såg hon att läslust uppstod.  

     Högläsning och berättande kan inte konkurrera ut varandra. Fördelar med att använda sig 

av berättande är att man gör ett personligt möte, en relation mellan berättaren och lyssnaren. 

Berättaren skapar ögonkontakt med barnen och använder sin röst vilket gör att den som 

lyssnar känner att det är för dem berättaren berättar. Man kan även röra sig lätt när man 

berättar. Andra fördelar med berättandet är att barnen hör hur språket är uppbyggt. 

Berättandet tar barnen till andra platser och skapar en gemenskap mellan barnen. Det 

motiverar barnen till att vilja läsa själva (Fast 2001).  
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2.4.3 Boksamtal 

Man ska låta eleverna bearbeta sin litteratur själva för att de ska få läslust (Löthagen 2003). 

Chambers är av en helt annan mening.  Han menar att man ska ”störa” dem på ett bra sätt. Det 

är viktigt att ge eleverna tid till att läsa. Men för att läsa måste man ha tillgång till böcker, och 

för att man ska förstå dem så ska man samtala om böckerna. Man kan göra detta på olika sätt. 

Men det finns fyra punkter som man kan använda sig av. Man kan använda sig av gillar – vad 

tyckte man om i boken som t ex personer, händelser och saker som förvånar en m fl. Ogillar – 

kan vara personer, händelser eller sättet som boken är skriven på mm. Frågetecken – Man 

utbyter tankar och frågar om saker som man inte förstod. Varför gjorde huvudpersonen på det 

sättet? Etc. Mönster – Man kan se ett mönster till en annan bok. I sagor kan man t ex se 

mönster som Det var en gång och Alla ting är tre etc. Man ska akta sig för att ställa frågan 

varför för då söker eleverna lätt efter det ”sanna” svaret. Man kan istället använda sig av ”jag 

undrar” (Chambers 2003). Man ska introducera böcker av alla slag för eleverna. Det är 

stimulerande för eleverna att höra någon prata om böcker. Att prata om böcker som man 

tycker om är lätt för en lärare. Som lärare måste man lära sig att prata om böcker som man 

inte har läst och böcker som man inte tycker om för att nå alla elever. När man som lärare inte 

tycker om en bok eller inte förstår en bok ska man säga det till eleverna, för det sporrar alltid 

någon elev till att vilja läst den boken. För att inspirera till en bok kan man läsa högt ett 

kapitel ur boken. Man ska även samtala om böcker som eleverna läser. Detta kan man t ex 

göra i små grupper vilket uppmuntrar eleverna (Amborn & Hansson 1998).  

 

2.4.4 Språkutveckling 

Hallberg (1993) skriver att läsning är ett sätt att lära sig språk. Ju mer vi läser desto rikare 

ordförråd får vi. Människan behöver språket för att komma i dialog med andra människor.  

Man måste kunna läsa för att ingå i samhället. Att inte kunna läsa räknas som ett handikapp. 

Litteratur kan ge en person väldigt mycket. Litteraturen kan väcka starka känslor, ge en 

kunskaper. Man tar del i en form av samhörighet, och man får hjälp med skapandet av sin 

egen identitet (Rimsten-Nilsson 1981). Det är språkutvecklande att läsa, men det är även 

viktigt att gå till biblioteket. För de yngre barnen är det viktigt att leka lekar som stimulerar 

språket. Man kan även rita och hjälpa barnen med att skriva (Ahlén 1998, Rimsten-Nilsson 

1981). 
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    Talet är viktigt idag. Vi har tillgång till radio, telefoner och TV etc. Vi kan prata med 

varandra hela tiden. Vi blir även betygsatta efter hur vi pratar. Det är viktigt att barn idag lär 

sig att samtala, och ett bra sätt att göra detta på är genom att läsa böcker (Chambers 2003). 

 

2.5 Läsmiljö 
Chambers (1995) skriver att miljön runt omkring oss är viktig för att utvecklas till läsare. Blir 

man t ex störd var gång man ska läsa kommer man troligtvis välja att inte läsa. Det är viktigt 

att ha en god läsmiljö, för då kan man påverka andra faktorer som t ex humöret. Andersson 

m.fl. (2000) berättar att ett klassrum ska väcka lust till att vilja lära: ”Det ska finnas ett rikt 

utbud av roliga, spännande, intressanta, läskiga och härliga böcker i varierande 

svårighetsgrad” (s.68). Det ska också finnas tillgång till lexikon och faktaböcker för barn. 

Eleverna ska ha tillgång till allt material så att det är lätt att ta fram när det behövs. Björk och 

Lidberg (1996) skriver att det behövs stor yta där eleverna kan samlas vid t ex högläsning. De 

skriver vidare att eleverna måste ha läsplatser vid t ex gruppläsning. När eleverna ska läsa 

själva kan de sitta vid sina bänkar. Vissa elever sitter gärna någon annanstans för att få sitta 

avskilt t ex under sin bänk så att det blir en ”läsgrotta”. Det bör finnas plats för en bandspelare 

så att man kan sitta och lyssna på de texter man läser, t ex sagor, dikter och musik. Svedner 

(1999) säger att vid högläsning bör den som läser sitta framför klassen i en ringplacering. På 

detta sätt når man klassen med ögonkontakt och röststyrka. Det behöver inte vara pedagogen 

som läser för klassen utan kan vara någon av eleverna som då får öva i att nå personerna 

hon/han läser för. Ögland (2002) skriver att de experimenterade med att bygga kojor och göra 

läskuddar som eleverna använde i fönster och hörn för läsro. De använde olika metoder på 

olika grupper för att en metod som fungerade för en grupp fungerade inte för nästa grupp. En 

grupp bestående av 8-åringar som inte fick läsro prövade de med andra metoder som att läsa 

högt för dem, lyssna på band och de fick rita när andra läste men de fick ingen läsro. Då 

prövade man med att bibliotekarien tog hand om de elever som inte hade läsro. De byggde en 

koja i biblioteket och började läsa om drakar som eleverna var intresserade av och då uppstod 

läsro. I en grupp med år 4 som det inte uppstod läsro i fick de helt enkelt pröva metoden att 

sitta i ett klassrum med bestämda platser, och då fick den gruppen läsro. I en grupp med år 3 

blev det heller ingen läsro, och till slut tog bibliotekarien fram bilderböcker som hade gjorts i 

ordning till en grupp 6-åringar. De hade inte förstått hur barnslig gruppen var. Då började 

läsro uppstå. Chambers (1995) säger att det blir lättare att koncentrera sig på läsning om man 

har speciella platser för läsning i skolan. Det är lämpligt att i klassrummet ha en plats till 
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läshörna där man kan ha mjuka möbler, kuddar och bokaffischer. En del skolor har speciella 

läsrum. Man ska inte ha en massa böcker i läshörnan, för då blir de som läser störda av dem 

som letar böcker. Ett läsrum eller en läshörna ska man kunna gå till när man vill läsa tyst. 

Man ska tidigt få lära sig att respektera att det ska vara tyst.  

 

2.6 Läsvanor och konkurrerande fritidsaktiviteter 
Böcker har idag en låg status p.g.a. att andra medier är viktigare idag, och dessa medier är 

lättare att ta till sig. Böcker saknar betydelse för dem som läser litet, d v s de kan inte läsa 

mellan raderna. De skönlitterära böckerna måste man läsa från början till slut. Man kan inte 

bläddra förbi i sidorna som man kanske gör på Internet (Norberg 2003). TV och film 

använder sig av många konstarter som bild, text, musik och rörelse. Dessa konstarter ger 

starka upplevelser. Film bör endast vara en komplettering till högläsning, för filmen har sitt 

eget språk som inte litteraturen har. Oftast är det så att man läser en bok, och sedan så vill 

man se filmen. Men det kan faktiskt ske tvärtom, och så har filmen bidragit till läslust 

(Ekström & Isaksson 1997). Under elevernas sista år på gymnasiet gjordes en 

enkätundersökning i fyra olika program där kom det fram att det som gjorde att eleverna valde 

att inte läsa var träning, vara med vänner och tillbringa tid framför datorn (Persson 2005). I en 

undersökning som heter psykosociala samband vid fysisk aktivitet hos friska barn kom 

Hultgren fram till att en ”normal” dag för barn innebär att de till 75 % av sin tid sitter stilla 

framför TV:n, datorn eller med läxläsning. Undersökningsgruppen bestod av 92 barn i åldern 

10-16 år.  TV är inte faktorn till att barn är stillasittande idag, TV ersätter inte tid för rörelse 

(Hultgren 2006). Karin Taube har gjort undersökningar som visar att barn som tittar på TV 

mer än 4 timmar om dagen försämrar sin läsning negativt. Men att titta på TV lite grann kan 

få en positiv effekt på läsningen (Norberg 2003). Det finns andra åsikter angående TV-

tittandet. Persson säger att de som tittar mycket på TV också väljer att läsa mycket (Persson 

2000).   

     Östlund & Nordlinder (2000) hänvisar till Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1999. De 

tillfrågade här är mellan 9 och 79 år. Här framkom det att de som läser allra mest är barn och 

ungdomar mellan 9 och 14 år. Det framkom även att högutbildade läser dubbelt så mycket 

som de lågutbildade. Bokläsningen går neråt vilket visas tydligt i de grupper som läser mest 

och man kan anta att det beror på TV och datorer. Men å andra sidan gjorde Eriksson M 

(2005) en undersökning om barns läsvanor. Dessa barn gick i årskurs tre till sex. 175 var 

tillfrågade, och ett fåtal av dem som svarade sa att de använde datorn varje dag. Det de 
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använde datorn till var att söka information och chatta med kompisar. De som svarade att de 

använde datorn ibland spelade enbart dataspel. Datorn verkar inte vara så populär som media 

vill få det till. I undersökningen kom det fram att dessa barn läste väldigt mycket. Det som 

lästes allra mest var tidningar och serier. Men läsningen avtar ju högre upp i åldrarna man 

kommer. Brink säger att barn som lämnas ensamma med att leta litteratur och bearbeta 

böckerna slutar att läsa efter ett tag. De går då över till att läsa tidningar, se på film, TV och 

spela dataspel (Norberg 2003). 

 

2.7 Pojkar och flickor 
Allmänhetens bild är att flickor har lättare att lära sig läsa än pojkar. Forskning har visat att 

det inte är så stora skillnader. Det handlar snarare om traditionella könsmönster. Flickor ska 

kämpa på och vara duktiga, medan pojkarna kan strunta i det. Denna bild visar sig särskilt 

intressant när det gäller dyslexi (Borgström 2006). Pojkar och flickor läser idag mindre än för 

några årtionden sedan (Norberg 2003). Pojkarna är den grupp som läser minst (Björnsson 

2005, Norberg 2003, Östlund & Nordlinder 2000), och de har sämre läsförmåga än flickorna 

(Björnsson 2005). Det finns barn som inte läser något överhuvudtaget, och den grupp som 

läser väljer att läsa mer och mer. Flickorna läser mer på sin fritid än i skolan vilket troligtvis 

beror på att flickor har fler förebilder som läser. Flickor väljer att läsa olika genrer av böcker. 

Pojkar skulle inte få för sig att läsa så kallade flickböcker, men flickor kan läsa pojkböcker. 

Flickor väljer också att läsa böcker för att få hjälp med problem i privatlivet och skolan etc. 

(Norberg 2003). Även när eleverna blir lite äldre så läser de fortfarande mest för nöjes skull. 

Pojkarna visar ett avstånd till litteratur, medan flickorna inte uppvisar någon form av 

motstånd. Flickorna önskar att de hade haft mer tid till läsning, men skolarbetet upptar mycket 

tid för dem (Persson 2005). Östlund & Nordlinder (2000) hänvisar till ett forskningsprojekt 

som heter Barn och ungdomar i det nya medielandskapet: statistik och analys. De tillfrågade 

var i åldern 7 - 17 år. I princip så såg alla de tillfrågade på TV, och en stor del av dem 

använde datorer hemma. Pojkarna är den grupp som lägger stor del av sin tid på att spela 

dataspel. Pojkar lägger större tid på idrott (Kemper 2005, Björnsson 2005) och TV än flickor 

(Björnsson 2005). Pojkar rör sig i genomsnitt 2,5 timme per dag, medan flickorna rör sig 2 

timmar om dagen (Berg 2005). Både pojkar och flickor lägger stor tid på media, så mycket 

som upp till 6 timmar om dagen när man slår ihop alla medier. Av de tillfrågade så läste 85 % 

av dem böcker (Östlund & Nordlinder 2000). 
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    Pojkarna är den grupp som ägnar sig mest åt bollspel både på fritiden och i föreningslivet. 

Flickor ägnar sin tid åt att leka i mindre grupper eller leka parvis, vilket gör att flickorna rör 

sig mindre än pojkarna (Hammargren & Nordén 1984). Under de senaste 30 åren har fler 

flickor blivit mer aktiva och är nu mer aktiva i idrottsföreningar. Pojkar är fortfarande den 

grupp som har flest aktiva i idrottsföreningar (Engström 2005).  

     I en undersökning som bestod av 60 barn mellan sju och åtta år ifrån Sverige fick barnen 

välja en idrott som de ville pröva på eller bli bättre i. Pojkarna valde idrotter som fotboll, 

ishockey, bordtennis och fäktning. Flickorna valde ridning, konståkning, simning, tennis och 

bordtennis. Man ser tydligt att pojkar först och främst väljer lagsporter, medan flickor väljer 

bort lagsporter helt. Flickorna väljer ”ensamsporter”. Både pojkar och flickor väljer sporter 

enligt traditionella könsmönster. Flickor är den grupp som går lite över genusgränserna när de 

väljer idrotter som tennis och bordtennis. Enligt pojkarna och flickorna själva så är pojkar 

bättre på idrott än flickor vilket grundar sig i att manlig idrott uppmärksammas mer i bl a 

media. Manlig idrott är av högre status än kvinnlig idrott. Det har varit så ända sedan den 

antika idrotten. Men kvinnors och flickors engagemang för idrott ökar. Men det tar längre tid 

för flickor att gå in i det sociala engagemanget i idrottens värld än vad det tar för pojkar. Det 

poängteras att man inte bör se individuella egenskaper hos män och kvinnor när man forskar 

om genus utan man bör se det ur ett historiskt och socialt perspektiv (Fagrell 2000).  

    I stort har flickor bättre betyg i alla skolämnen, men i ämnet idrott och hälsa har pojkar 

bättre betyg än flickor. En av orsakerna till detta kan vara att samundervisning för idrott 

infördes 1994. Flickorna har sedan dess presterat sämre i idrott och hälsa, och utvecklingen 

fortsätter i dessa spår. Idrottsundervisningen bedrivs i manlig kultur. Bollsporter är den 

vanligaste aktiviteten på idrottslektioner. Aktiviteter som flickor gillar mest kommer på en 

sjunde plats, och där finner vi aerobics och dans. En stor del av pojkarna (70 %) är med och är 

aktiva under lektionen, d v s att de blir svettiga, medan en liten del av flickorna (30 %) är med 

och blir fysiskt ansträngda. En större grupp är med på idrottsundervisningen, men de blir inte 

svettiga eller andfådda. Flickorna gillar inte att byta om. De anser att omklädningsrummen 

och duschutrymmena är ofräscha (Eriksson, C 2005). Flickors största hinder för motion är att 

de inte är motiverade och deras utseende (om hur de ser ut när de motionerar). Andra faktorer 

är självförtroende, tid för dusch, möjligheter till att påverka innehållet i idrottslektionerna, 

ingen att träna med, dåligt väder och att skolarbetet tar all tid (Hultgren 2006). I en annan 

undersökning så säger Björnsson att flickor har bättre betyg i alla ämnen än pojkar oavsett 

bostadsort, klass och etnicitet. Även i ämnen som matematik, teknik och naturvetenskap som 

tidigare var pojkarnas domän går flickorna om. Vissa av ämnena ligger lika, men det går 

 17



framåt för flickorna. Forskaren tar inte upp några exempel ifrån idrott och hälsa om skillnader 

i det ämnet. Men det bottnar i könsmönster. Pojkar kommer ifrån en större anti-pluggkultur än 

flickor. Pojkarna strävar efter popularitet och maskulinitet. Pojkar ska t ex vara aggressiva och 

hårda. Flickor presterar bättre av anledningar att de inte lever kvar i samma könsroller som 

förr. Pojkar har inte ändrat sig som flickor har (Björnsson 2005). 

      I en undersökning deltog 370 flickor och 362 pojkar deltog som gick i klass fyra och fem. 

Pojkar är den grupp som påverkas mest av sina föräldrar till utövande av fysisk aktivitet 

(Hultgren 2006). 

                                 I en annan studie deltog 1038 flickor från 24 skolor i USA. Där fann de 

att självtillit är en betydelsefull faktor för flickor. Självtillit är en avgörande faktor när det 

gäller rörelse. Pojkar uppvisade större tilltro till sig själva än vad flickor gör. Men alla 

uppvisade större självtillit efter en fysisk aktivitet. Omgivningens positiva syn på rörelse 

spelar stor roll när det gäller att man ska röra sig (Hultgren 2006). 

 

 3. Empirisk del 
Den empiriska delen börjar med metod, urval, undersökningsgrupp och bortfall. Sedan följer 

ett avsnitt med enkätkonstruktion. Genomförande, etiska överväganden och bearbetning av 

det empiriska materialet är avsnitt som behandlas. Sedan kommer resultat, resultatredovisning 

i form av tabeller och diagram. I analysen ställs frågor från resultatdelen mot varandra. Sist i 

den empiriska delen följer ett diskussionsavsnitt där metoddiskussion, resultatdiskussion och 

förslag på fortsatt forskning redovisas var för sig. 

 

3.1 Metod, urval, undersökningsgrupp och bortfall 
Undersökningen är kvantitativt med enkäter. Frågeställningen kräver att så många 

respondenter som möjligt svarar för att det ska vara möjligt att se något samband mellan 

rörelse och läslust. Det finns ingen möjlighet i detta fall att gå ut och intervjua alla (262) 

respondenterna. Det är billigare att använda sig av enkäter än intervjuer. Det tar även längre 

tid att intervjua än att använda enkäter. När man använder sig av enkäter så speglar inte ens 

personlighet över till den som besvarar vilket kan ske när man intervjuar. Man får en massa 

tankar om den andre personen och man vill inte själv framställas som något dåligt. Att 

använda sig av enkäter gör att respondenterna troligtvis svara mer ärligt, för det är ingen som 

vet vad respondenten har svarat. Vid enkätundersökning så samtalar inte respondenterna med 

varandra som de kan göra mellan intervjuer. Intervjuer kan öka risken för välplanerade svar 
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(Denscombe 2000, Halvorsen 1992). En annan fördel med denna form av 

datainsamlingsmetod är att man kan ställa samma typ av frågor till många människor och att 

man även kan knyta frågorna till det som man är mest intresserad av att veta (Halvorsen 

1992).  

     Undersökningen genomfördes i två kommuner i södra Sverige. Eleverna som deltog gick 

alla i årskurs fyra, fem och sex. Anledningen till att undersökningen gjordes i dessa årskurser 

var att man i den åldern läser som allra mest enligt Östlund & Nordlinder (2000) och att det i 

den åldern anses vara avgörande om man blir läsare eller inte (Norberg 2003). Det har också 

framkommit att i de högre årskurserna anses träning och att vara med vänner viktigare än 

läsning (Persson 2005). 

     Jag ringde upp rektorerna för åtta skolor och frågade om eleverna på deras skolor skulle 

kunna vara med i en enkätundersökning. Fem av skolorna tackade ja, två skolor tackade nej 

och en hörde aldrig av sig igen. Enkäten lämnades ut till 314 respondenter. Det kom in 262 

svar. Det primära bortfallet var 48 enkäter som av olika skäl inte besvarades eller för att de 

inte lämnades in i tid. Det sekundära bortfallet är fyra stycken och de togs bort för att de 

knappt hade besvarat någon fråga. 

 

3.2 Enkätkonstruktion  
Frågorna är konstruerade utefter syftet med uppsatsen. Några av frågorna har väckts när jag 

har läst litteratur till uppsatsen. Jag har även studerat andra uppsatser för att få tankar och 

idéer om hur enkäten kunde framställas. Enkäten konstruerades med två bakgrundsfrågor (se 

bilaga A) med elevens kön och i vilken klass de gick i. De följande frågorna var att de skulle 

berätta om vad de läser och hur deras vardagliga liv ser ut beträffande rörelse och läsning. 

Enkäten var konstruerad med 17 frågor. Några av frågorna var öppet ställda, d v s att de fick 

skriva svaren själva (Fråga 2. Hur ofta läser du? Fråga 3. Vad läser du för något? Fråga 4. 

Utövar du någon idrott? I så fall vilken idrott? Fråga 12. Vad gör du på rasterna? Fråga 16. 

Vad gör du mest på din fritid?) De andra frågorna var ställda så att respondenterna fick ange 

ett svarsalternativ (Fråga 1. Tycker du det är roligt att läsa? Fråga 5. Motionerar du på egen 

hand som att t ex jogga en runda, cykla en runda, går och simmar eller går ut och går med 

hunden? Fråga 6. Om ja, hur ofta rör du dig? Fråga 7. Under hur lång tid rör du dig då? Fråga 

8. Uppmuntrar någon dig till att läsa? Fråga 9. Om ja, vem uppmuntrar dig? Fråga 10. 

Uppmuntrar någon dig till att motionera? Fråga 11. Om ja, vem uppmuntrar dig? Fråga 13. 

Hur många timmar om dagen tittar du på TV? Fråga 14. Hur ofta använder du dator? Fråga 
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15. Vad gör du vid datorn?) Nummer 17 (sista frågan) var att respondenterna fick ge 

kommentarer om enkäten. 

     Efter konstruktionen fick två personer (en flicka och en pojke) som är elva år läsa enkäten. 

De sa att de förstod enkäten så den lämnades ut för att besvaras i sin ursprungliga form. 

 

3.3 Genomförande 
Enkäterna delades ut till respektive skola och lärarna fick själva genomföra enkäten när de 

hade ett bra tillfälle. Vid en skola delades enkäterna ut till tre klasser och jag var närvarande 

vid två av dessa. På de andra skolorna avhämtades enkäterna när de meddelade att de var 

färdiga för att hämtas. 
     Undersökningen genomfördes i slutet av november månad och i början av december 

månad år 2006. 

 

3.5 Etiska överväganden 
Under genomförandet av studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra grundkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer 

2006).  

     Till rektorer och lärare meddelade jag mitt telefonnummer så att de kunde ringa mig om de 

var tveksamma till något eller hade andra frågor. Jag pratade med rektorerna och vissa lärare 

på de berörda skolorna. Där berättade jag hur enkäterna skulle behandlas, förvaras och jag 

fick deras tillstånd till undersökningen. Enkäterna kommer att förvaras hemma hos mig och 

kommer att förstöras efter arbetets godkännande. Vi diskuterade de forskningsetiska 

principerna, och samtliga berörda rektorerna och lärarna ansåg att det inte behövdes 

föräldrarnas tillstånd. Rektorerna och lärarna tog alltså själva ansvaret på respektive skola. De 

valde att meddela föräldrarna på olika sätt. Jag meddelade rektorerna och lärarna muntligt om 

att uppgifterna kommer att behandlas anonymt. Enskild individ kommer inte att kunna spåras 

men jag kommer att veta vilken grupp som har svarat vad. 

    De deltagande meddelades om att enkäten är anonym d v s att ingen kommer att veta vad 

de har svarat. De meddelades även om att det var frivilligt att medverka, och de fick även 

besked om att jag går min sista termin på Högskolan i Kristianstad. Det meddelades även att 

mitt examensarbete handlar om fysisk aktivitet och läslust (se bilaga A). 
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3.6 Bearbetning av det empiriska materialet 
Efter enkätundersökningen bearbetades rådata. Detta har skett manuellt genom avprickning av 

antal svar och sammanställning av öppna svar. Tabeller, diagram och vanlig löpande text 

kommer att visas upp i resultat. Pojkars och flickors svar har redovisats var för sig utifrån ett 

genusperspektiv. Även de öppna svarsalternativen har bearbetats utifrån genusperspektivet. 

 

4. Resultat  
Man ska inte ge mer information än vad som krävs när man redovisar datan som man har fått 

in. Huvudregeln är att man ska redovisa resultatet så enkelt som möjligt. Det ska vara 

lättförståeligt (Dencombe 2000). I resultatredovisningen varieras det mellan tabeller och 

diagram för att synliggöra resultatet så enkelt som möjligt. 

 

4.1 Resultatredovisning 
 

Tabell 1. Antal deltagande 

 
Kön  

 
Antal 

 
% 

 
Pojkar 

 
138 st 

 
52,7 % 

 
Flickor 

 
124 st 

 
47,3 % 

 

Kommentar: Det var 262 personer som deltog i enkäten. Av dem var 138 stycken pojkar och 

de resterande 124 var flickor. Det var inte så stor skillnad på antal deltagande mellan pojkar 

och flickor. 

 

Tabell 2. Fördelningen i årskurserna  

 
Årskurs 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Pojkar 

 
30,4 % 

 
45,6 % 

 
24 % 

 
Flickor 

 
27,5 % 

 
37,0 % 

 
35,5 % 

 

Kommentar: Några skillnader mellan årskurserna har inte gjorts. 
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Tabell 3.  Tycker du det är roligt att läsa? 

 
Kön 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ibland 

 
Pojkar 

 
48,5 % 

 
6,5 % 

 
45,0 % 

 
Flickor 

 
57,3 % 

 
1,6 % 

 
41,1 % 

 

Kommentar: Flickorna har fler som tycker om att läsa i jämförelse med pojkarna. 

 

Diagram 1.  Hur ofta läser du?  
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Kommentar: Detta är en fråga som respondenterna har besvarat med ett öppet 

svarsalternativ. 

I kategori övrigt för pojkar ingår följande: Ibland: 12, 3 %, Ofta: 2,9 %, Aldrig: 1,4 %, När 

lusten faller in: 2.2% och Ej svarat: 2,2 %. 

I kategori övrigt för flickor ingår följande: Ibland: 3,2 %, Ofta: 6,5 %, När lusten faller in: 1,6 

%, Varannan vecka: 0,8 %.  

 

Många av eleverna har svarat att de läser varje dag eller kväll. Några har svarat att de läste tre 

gånger i veckan etc. Det finns respondenter som har fått ingå i kategori övrigt för att de har 

svarat att de läser ibland, ofta, aldrig och när lusten faller in. Ofta kan för någon vara tre 

gånger i veckan medan för någon annan är det sex gånger i veckan eller kanske en gång i 

veckan. Så är det även med svaren ibland och när lusten faller in.  
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Diagram 2.  Vad läser du för något?  
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Kommentar: Detta är en fråga som respondenterna har svarat med ett öppet svarsalternativ. 

På denna fråga har respondenterna angett mer än ett svarsalternativ. Av pojkarna var det 

någon som svarade att de läser på datorn (0,7 %). De berättade inte exakt vad de menar med 

att läsa på datorn. I dag har man möjlighet att t ex läsa tidningar och böcker på datorn. Det är 

fullt möjligt att det finns fler respondenter som läser t ex tidningar. Frågan var öppet ställd så 

de kunde svara vad som helst. De som svarade tidningar läser t ex bilsport och 

skvallertidningar. 

 

Tabell 4. Utövar du någon idrott? 

 
kön 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ej svarat 

 
Pojkar 

 
76,8 % 

 
17,4 % 

 
5,8 % 

 
Flickor 

 
73,4 % 

 
23,4 % 

 
3,2 % 

 

Kommentar: Det är över 70 % både bland pojkar och flickor som är med i någon form av 

idrottsförening. Det finns några respondenter som inte har besvarat frågan. Min tolkning är att 

de inte utövar någon idrott. De är ändå i en egen kategori för att det finns kanske andra skäl 

till att de inte har besvarat frågan. 

 

 

 

 

 23



Tabell 5. Vilken idrott utövar du?  

 
Pojkar 

 
Flickor 

 
Fotboll          51,2% 

 
Ridning     37,4%  

 
Innebandy    13,2% 

 
Fotboll       34% 

 
Handboll      9,5% 

 
Dans          28,6% 

 

Kommentar: Detta är en följdfråga till tabell 4. Respondenterna har svarat många idrotter 

några av dem utövar mer än en idrott.  Jag har valt att visa de tre populäraste idrotterna för 

pojkar och flickor. De andra svaren finns i bilaga B. På denna fråga har respondenterna bl a 

angett att de cyklar, simmar och åker skateboard (se bilaga B). Frågan är om de gör det i 

idrottsförening eller om det sker på fritiden. 

 

Tabell 6.  Motionerar du på egen hand som att t ex jogga en runda, cykla en runda, går och 

simmar eller går ut och går med hunden? 

 
Kön 

 
Ja 

 
Nej 

 
Pojkar 

 
92,8 % 

 
7,2 % 

 
Flickor 

 
96 % 

 
4 % 

 

Kommentar: Det är en stor del av respondenterna som motionerar på egen hand. 

 

Diagram 3. Om ja, hur ofta rör du dig?  
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Kommentar: Detta är en följdfråga till tabell 6 och har besvarats av dem som har svarat ja på 

frågan. Den handlar om hur ofta de motionerar på egen hand. 

 

 Diagram 4.  Under hur lång tid rör du dig då?  
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Kommentar: Detta är en följfråga till tabell 6 och diagram 3 och har besvarats av dem som 

har svarat ja på fråga fem. Den uppger under hur lång tid de motionerar på egen hand per 

tillfälle. 

 

Tabell 7.  Uppmuntrar någon dig till att läsa? 

 
Kön 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ej svarat 

 
Pojkar 

 
68,8 % 

 
29,7 % 

 
1,5 % 

 
Flickor 

 
62,9 % 

 
35,5 % 

 
1,6 % 

 

Diagram 5.  Om ja, vem uppmuntrar dig?  

 

 

 

 

 

 

  

  0,00%

10,00%

,00%

30,00%

,00%

,00%

,00%

,00%

,00%

Lärare Föräldrar Annan
vuxen

kompisar

80

70

60

50

40

20

Pojkar

Flickor

 25



Kommentar: Detta är en följdfråga till tabell 7. Här har eleverna angett mer än ett alternativ, 

fast de inte skulle det enligt instruktionerna i enkäten. Jag anser att resultatet är intressant 

ändå för att de flesta har valt mer än ett alternativ. Svaren baseras på dem som har svarat ja i 

tabell 7. 

 

Pojkarna blir mer uppmuntrade till att läsa än flickor. Föräldrar är den grupp som uppmuntrar 

respondenterna mest. Lärare uppmuntrar eleverna till att läsa, men de uppmuntrar pojkarna 

mer än flickorna. Svaren hade kanske sett lite annorlunda ut om alla respondenterna hade 

hållit sig till instruktionerna som gavs i samband med enkäten. 

 

Tabell 8.  Uppmuntrar någon dig till att motionera?  

 
Kön 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ej svarat 

 
Pojkar 

 
60,1 % 

 
38,4 % 

 
1,5 % 

 
Flickor 

 
61,3 % 

 
37,9 % 

 
0,8 % 

 

Diagram 6. Om ja, vem uppmuntrar dig?  
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Kommentar: Detta är en följdfråga till tabell 8. Även här har de flesta elever valt att ange 

mer än ett svarsalternativ fast de inte skulle göra det. Jag anser att resultatet är intressant ändå 

för att de flesta har valt mer än ett alternativ. Svaren baseras på dem som har svarat ja i tabell 

8. 
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Flickorna blir mer uppmuntrade till att motionera än pojkarna. Föräldrar är den grupp som 

uppmuntrar respondenterna mest. Lärarna har inte så stor del i motionsuppmuntran. Svaren 

hade kanske sett lite annorlunda ut om alla respondenterna hade hållit sig till instruktionerna 

som gavs i samband med enkäten. 

 

Tabell 9.  Vad gör du på rasterna?  

 
Pojkar 

 
Flickor 

 
Spelar fotboll                42,0% 

 
Pratar med kompisar          37,9% 

 
Pratar med kompisar    21,0%  

 
Hoppar rep                         13,7% 

 
Spelar basket                8,7%  

 
Går                                     12,0%  

 

Kommentar: Detta är en fråga som respondenterna har svarat med ett öppet svarsalternativ. 

 Här har de berättat vad de gör på rasterna. De tre aktiviteter som de ägnar mest tid på 

presenteras här. De andra svaren redovisas i bilaga C. På denna fråga har eleverna angett mer 

än ett alternativ.  

 

Många av respondenterna har svarat att de umgås med kompisar på rasterna. Det är troligt att 

respondenterna även gör andra saker i samband med när de umgås med kompisarna 

 

Diagram 7.  Hur många timmar om dagen tittar du på TV?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:. Alla respondenterna tittar på TV var dag. 
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Kommentar: Alla respondenter tittar på TV varje dag. 

 27



Diagram 8. Hur ofta använder du dator?  
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Kommentar: En stor del av respondenterna använder datorn varje dag till några gånger i 

veckan. Några respondenter har kommenterat att de inte har någon dator hemma. Så de kan 

inte använda datorn mer än de gör. 

 

Diagram 9. Vad gör du vid datorn?  
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Kommentar: Här skulle de också ange ett svarsalternativ. Men de flesta valde att ange två 

eller flera. Jag anser att resultatet är intressant i sig.  

 

Man ser att flickor chattar mer och pojkarna spelar mer spel. 
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 Tabell 10.  Vad gör du mest på din fritid?  

 
Pojkar 

 
Flickor 

 
Sitter vid TV/dator                               34,9 % 

 
Är med kompisar                                      54% 

 
Är med kompisar                                      34% 

 
 Rider                                                    19,4% 

 
Spelar fotboll                                        21,7% 

 
Spelar fotboll                                        12,9% 
Sitter vid TV/dator                               12,9% 

 

Kommentar: Denna fråga har ett öppet svarsalternativ. Några av dem har svarat mer än en 

sak. De tre sakerna som pojkar och flickor gör kommer att redovisas här. De andra 

alternativen redovisas i bilaga D 

 

Pojkarna är den grupp som tillbringar mest tid framför TV:n och datorn på fritiden. Flickorna 

verkar mer sociala än pojkarna för dem är det viktigt att tillbringa tid med kompisar. 

 

Kommentarer till enkäten. Många av respondenterna tyckte att enkäten var bra och rolig. 

Många av dem tyckte att den var enkel att förstå. Några tyckte att det var för få rader att 

skriva på. Några av flickorna (2 st) tyckte att den var svår. De förstod inte alla ord i enkäten, 

men de hade fått hjälp av sin lärare så att de förstod orden. 

 

4.2 Analys  
Man mäter variabler (t ex två frågor mot varandra) på olika sätt för att kunna analysera datan 

som man har fått in. Man ska tänka på att analysen är personlig så att andra mätningar och 

uppdelningar kan ge andra svar (Halvorsen 1992). 

 

4.2.1 Jämförande fråga 1, 4 och 5  

 

Tycker du det är roligt att läsa? Utövar du någon idrott? I så fall vilken idrott? Motionerar du 

på egen hand som att t ex jogga en runda, cykla en runda, går och simmar eller går ut och går 

med hunden? 
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Av de flickor som tycker om att läsa är 71,8 % med i någon idrottsförening, och 88,7 % av 

dem motionerar på egen hand. Av de flickor som svarade att de tycker om att läsa ibland är 

80,4 % med i någon idrottsförening, och 98 % av dem motionerar på egen hand. Av dem som 

svarade nej så idrottar 50 % i någon idrottsförening, och 100 % motionerar på egen hand. Av 

pojkarna som svarade ja på att de tycker om att läsa så är 80,6 % med i någon idrottsförening, 

och 92 % av dem motionerar på egen hand. Av de pojkar som svarade att de tycker om att 

läsa ibland så är 80,6 % med i någon idrottsförening, och 91, % motionerar på egen hand. Av 

de pojkar som inte tycker om att läsa så är 33,3 % med i någon idrottsförening, och 100 % 

motionerar på egen hand.  

     De flickor som uppger att de tycker om att läsa är mindre aktiva i idrottsföreningar och 

motionerar mindre på egen hand än den grupp som svarar att de tycker om att läsa ibland. De 

som svarar att de inte tycker om att läsa är inte med i någon idrottsförening i samma 

utsträckning som de andra grupperna, men de rör sig mer på egen hand. Pojkarna rör sig 

ungefär lika mycket i de grupper som tycker om att läsa och de som tycker om att läsa ibland. 

Den grupp som inte tycker om att läsa är i mindre utsträckning med i någon idrottsförening, 

men de rör sig mer på egen hand. 

     Något som bör observeras är att de som har svarat nej är en liten grupp så att en helt 

korrekt bedömning kan inte göras utifrån gruppen. 

 

4.2.2 Jämförande fråga 1 och 16  
 
 
Tycker du det är roligt att läsa? Vad gör du mest på din fritid? 
 
 

Det syns inga större skillnader på vad man gör mest på sin fritid av dem som har svarat att de 

tycker om att läsa, tycker om att läsa ibland eller som inte tycker om att läsa överhuvudtaget. 

Det man kan se är att de som har svarat att de läser mest på sin fritid har svarat att de tycker 

att det roligt att läsa. För övrigt så är alla grupper mycket med kompisar, ägnar tid åt 

idrottsaktiviteter och de tittar på TV m.m. 

 

4.2.3 Jämförande fråga 1 och 13  

 

Tycker du det är roligt att läsa? Hur många timmar om dagen tittar du på TV? 
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Här har jag räknat ut ett snitt på hur mycket tid respektive grupp lägger ner på TV-tittande. 

Jag har utgått från högsta värdet (se fråga 13 i bilaga A) och flera timmar har jag räknat som 

fyra timmar för att få ut ett värde. Man bör observera att de som inte tycker om att läsa är 

väldigt få. Flickorna som tycker om att läsa ser i genomsnitt på TV 98 minuter om dagen. De 

flickor som har svarat att de tycker om att läsa ibland ser i genomsnitt på TV 95 minuter om 

dagen. De flickor som har svarat att de inte tycker om att läsa ser i genomsnitt på TV 45 

minuter om dagen. För pojkarna ser det inte riktigt ut på samma sätt. De som svarat att de 

tycker om att läsa och de som tycker om att läsa ibland har i princip samma värde nämligen 

111 minuters TV tittande om dagen (Ja 111,9 minuter och ibland 111,4 minuter). De pojkar 

som svarar att de inte tycker om att läsa ser på TV i genomsnitt på 145 minuter om dagen.  

 

4.2.4 Jämförande fråga 1 och 14 

 

 Tycker du det är roligt att läsa? Hur ofta använder du dator? 

 

Vilken grupp använder datorn mest? 

 

Tabell 11.  Flickor 

 
 

 
Ja 

 
Ibland 

 
Nej 

 
Varje dag 

 
49,3 % 

 
39,2 % 

 
50,0 % 

 
Någon gång i veckan 

 
38,0 % 

 
37,3 % 

 

 
Sällan 

 
12,7 % 

 
19,6 % 

 
50,0 % 

 
Aldrig 

  
3,9 % 

 

 

Tabell 12. Pojkar 

 
 

 
Ja 

 
Ibland 

 
Nej 

 
Varje dag 

 
46,3 % 

 
48,4 % 

 
44,4 % 

 
Någon gång i veckan 

 
38,8 % 

 
35,5 % 

 
22,2 % 

 
Sällan 

 
10,4 % 

 
12,9 % 

 
33,3 % 

 
Aldrig 

 
4,5 % 

 
1,6 % 
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Ej svarat: 1,6 % 

  

När man ser på vilken grupp som har flest som sitter vid datorn varje dag så är det flickorna 

som tycker om att läsa om man bortser från dem som inte tycker om att läsa (underlaget från 

nej – sidan är väldigt lite). De sitter även fler gånger i veckan än dem som svarat att de tycker 

om att läsa ibland.  Av de pojkar som svara att de tycker om att läsa ibland så sitter flest av 

dem vid datorn varje dag. Av de pojkar som svarar att de tycker om att läsa sitter flest av dem 

vid datorn någon gång i veckan. 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion  
Att använda sig av enkäter har fungerat bra som metod, och jag har fått in många svar att 

relatera till. Nackdelen med att använda enkäter är att man inte vet om respondenterna 

uppfattar alla frågor på rätt sätt. Det problemet hade man angripit om man hade valt att 

intervjua respondenterna. Men å andra sidan så kan man lätt vinkla frågor och svar när man 

intervjuar. Det kan man inte med enkäter. 

     I denna undersökning har det kommit in svar av respondenter som inte tycker om att läsa. 

Den gruppens svar är intressanta för att de skiljer sig ifrån de andra svaren. Det bör 

poängteras att den gruppen är för liten för att man ska kunna dra några generella slutsatser i 

denna undersökning. 

       Av de respondenter som motionerar på egen hand så uppger många av dem att de 

motionerar flera gånger i veckan. En del av respondenterna har kanske räknat in sina timmar 

som de utövar i idrottsförening. De har kanske inte förstått att med flera gånger veckan räknas 

mer än tre dagar i veckan. 

    Några av respondenterna svar angående om de idrottar i idrottsförening är tveksamma. De 

uppger bl a att de åker snowboard, skateboard, cyklar och simmar. Det är fullt möjligt att de 

håller på med simning och cykling. Det är mest deras sätt att uttrycka sig i enkäten som gör att 

man blir något tveksam. 

     På fråga 9, 11 och 15 angav de flesta respondenter mer än ett svarsalternativ fast de inte 

skulle. Svaren har redovisats för att de blev intressanta i och med att de flesta angav mer än ett 

svar. När man ser på frågorna i efterhand så ser man att de skulle kunna få ange mer än ett 
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alternativ eller så hade man kunnat ändra frågorna som t ex fråga 15: Vad gör du vid datorn?  

hade kunnat vara Vad gör du mest vid datorn? 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Man får vara medveten om att alla skolor inte arbetar på samma sätt. Det skiljer sig även från 

klass till klass på samma skola. Några skolor är eventuellt med i ett läsprojekt eller 

rörelseprojekt som gör att respondenterna svarar som de gör. Jag tog aldrig reda på om 

skolorna var med i någon form av projekt. Det hade man kunnat göra för att öka eller minska 

trovärdigheten i en enkätundersökning. Man vet inte hur de arbetar med läsningen i skolan. 

De kanske utgår ifrån metoder som Chambers (2003), de låter kanske eleverna bearbeta sin 

litteratur själva som Löthagen (2003) rekommenderade. Man vet inte hur mycket de använder 

sig av högläsning och berättande som många av författarna (Eriksson, M 2005, Fast 2001, 

Hallberg 1993, Körling 2003, Ekström & Isaksson 1997) har förespråkat. Det är olika skolor i 

olika kommuner som har deltagit i denna undersökning, så jag anser att svaren är relevanta 

oavsett hur de arbetar. Det finns många aspekter att tänka på när man gör en undersökning. 

Man vet inte hur eleverna t ex har det hemma. Det är många av forskarna (Borgström 2006, 

Amborn & Hansson 1998, Ericsson, c 2005, Dessen 1990, Ericsson, I 2005, Kemper 2005 och 

Berg 2005) som har sagt att ens hemförhållande spelar en stor roll om man blir en läsare eller 

en som väljer att röra på sig. 

     När man ser på svaren i den jämförande analysen ser det ut som om rörelse har någon form 

av samband med läsning. De som inte tycker om att läsa är inte med i idrottsföreningar i 

samma utsträckning som de som tycker om att läsa. När man ser på pojkarna i jämförelsen ser 

man att de som tycker om att läsa och de som svarar att de tycker om att läsa ibland idrottar 

ungefär lika mycket både i idrottsföreningar och på egen hand. De pojkar som inte tycker om 

att läsa är inte lika aktiva i idrottsföreningar som de andra. Aktivitet i idrottsföreningar verkar 

främja läsandet för pojkar, men motion på egen hand verkar inte tillföra läsningen något. För 

flickorna ser det inte riktigt likadant ut. De som tycker om att läsa är inte med i 

idrottsföreningar i samma utsträckning som de som har svarat att de tycker om att läsa ibland. 

De som inte tycker om att läsa är ännu mindre aktiva i idrottsföreningar än de som tycker om 

att läsa. Aktivitet i idrottsföreningar verkar främja läsandet för både pojkar och flickor. Det 

verkar som om motion i idrottsföreningar har större betydelse för pojkar för att de ska tycka 

om att läsa. Motion på egen hand verkar inte tillföra läsningen något enligt undersökningen. 

Anledningar till att det ser ut så kan vara att man blir mer pressad och uppmuntrad till att 
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anstränga sig fysiskt. Man blir trött efter ett idrottspass. När man motionerar på egen hand 

själv har man ingen som pressar och uppmuntrar en till att ta ut sig fysiskt. Det finns ingen 

litteratur som styrker att det skulle kunna finnas något samband mellan rörelse och läslust. 

Men några av forskarna (Grindberg & Langlo Jagtöjen 2000, Hammarberg & Wilsby) säger 

att teoretiska och fysiska ämnen hänger ihop. Är man duktig teoretiskt så är man duktig i 

fysiska ämnen. Då borde läslusten också ha en betydelse för man behöver i regel läsa en del 

för att göra bra ifrån sig. Men så enkelt är inte svaret. Mina egna upplevelser i skolan styrker 

till viss del undersökningen och forskarna som nämndes ovan. De som var duktiga teoretiskt 

var duktiga i fysiska ämnen också. Men det fanns även de som var duktiga fysiskt men ej 

teoretiskt, men inte så många som var duktiga teoretiskt och inte fysiskt. Men det finns 

troligtvis men det är inget som jag har uppmärksammat. Jag tror att det har mycket att göra 

med ens föräldrar. Uppmuntrar och engagerar de en mycket så märks det tydligt i 

studieresultaten. Det jag har upplevt är att föräldrar som uppmuntrar sina barn gör att barnen 

presterar bättre. Men barn som inte får något stöd de försöker visa sig i de ämnen som de kan 

utmärka sig i. Men verkligheten är komplex så det finns inga enkla svar. För flickornas del 

verkar det som om träning konkurrerar lite med läsning om man jämför dem som tycker om 

att läsa ibland. Persson (2005) säger att träning konkurrerar med läsningen. Ser man på 

flickorna i min undersökning så kan det stämma till en viss del.      

     Engström (2005) säger att barn inte ägnar sig åt att leka spontant ute längre utan att de 

väljer att sitta framför TV:n och datorn. Enligt denna undersökning så sitter både pojkar och 

flickor framför TV:n varje dag, och en stor del av dem använder datorn varje dag eller några 

gånger i veckan. Pojkarna uppger att de sitter mycket vid TV:n och datorn på fritiden. 

Flickorna är i större utsträckning med kompisar. Samtidigt kan man fråga sig vad de gör när 

de är med sina kompisar. Detta bekräftas av Hammargren och Nordén som gjorde en 

undersökning 1984 som sa att flickorna var mer med kompisar än pojkar. Persson (2000) 

säger att de som läser mycket tittar mycket på TV också. I denna undersökning så är det 

pojkarna som tittar mest på TV vare sig de tycker om att läsa eller tycker om att läsa ibland. 

De pojkar som inte tycker om att läsa tittar mest på TV. Bland flickorna ser det annorlunda ut. 

De flickor som tycker om att läsa tittar på TV mest. Mina egna erfarenheter i detta är att de 

som tycker om att läsa, de tittar mycket på film. Det man kan fundera på i det sammanhanget 

är om det är själva berättandet som tilltalar personerna i fråga. Man skulle ha frågat 

respondenterna i sammanhanget vad det är som de tittar på. För det finns mängder av program 

av alla dess slag på TV.  Eriksson, M (2005) håller inte med Engström. Hon säger att det är få 

som använder datorn. Denna undersökning stödjer Engströms tankar, både flickor och pojkar 
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använder datorn från några gånger i veckan till varje dag. Några av respondenterna sa att de 

sällan eller aldrig använder datorn. Någon respondent kommenterade detta med att det var för 

att de inte hade någon dator hemma. Flickorna använder i större utsträckning datorn till att 

chatta med kompisar och pojkar till att spela spel. Både dator och TV är ett populärt media för 

barn mellan 10-12 år. Eriksson, M (2005) säger också att barn läser mest serietidningar. Detta 

stöds inte av denna undersökning för skönlitterära böcker är det som både pojkar och flickor 

läser mest. Pojkarna läser mer serietidningar än flickor. 

     Flickor läser mer än pojkar (Norberg 2003) även i denna undersökning. Det är fler flickor 

som väljer att läsa varje dag. Norberg (2003) har också sagt att flickor har fler läsande 

förebilder. Det kanske är så för flickorna i denna undersökning tycker att det är roligare att 

läsa och de läser oftare. Pojkarna blir mer uppmuntrade till att läsa och de blir mer 

uppmuntrade av sina lärare än vad flickorna blir. Föräldrarna står för den största delen av 

uppmuntran. 

     Hammargren och Nordén (1984) säger att pojkar är den grupp som ägnar sig mest åt 

bollspel i föreningslivet och på fritiden. Detta stämmer överens med denna undersökning. 

Pojkarna ägnar fortfarande en stor del åt fotboll både i föreningsliv och på fritiden. Det verkar 

som att det har gått neråt vad det gäller att leka ute då datorn och TV:n spelar en stor roll i 

deras liv. Flickorna ägnar stor del till att vara med kompisar nu som då. 

     Fagrell (2000) säger att pojkar väljer mer lagsporter än flickor. I denna undersökning är 

pojkarnas tre i topp lista fotboll, innebandy och handboll. I flickornas finner vi ridning, fotboll 

och dans. Det syns väl att pojkarnas val bara är lagsporter. Flickorna däremot har ridning som 

sin största sport men vi finner även fotboll. Detta stödjer Fagrells och Björnssons teorier om 

att flickor är den grupp som väljer att gå mer över genusgränserna. 

     Hultgren (2006) säger att pojkar är den grupp som påverkas mest av sina föräldrar till 

utövande av fysisk aktivitet. Både pojkar och flickor i denna undersökning blir uppmuntrade 

av sina föräldrar till att motionera. Flickor blir något mer uppmuntrade än pojkar, flickorna 

nämner att de blir uppmuntrade av annan vuxen medan hos pojkarna så är det obefintligt. De 

påverkas mer av sina kompisar. 

     Både flickor och pojkar i undersökningen uppger att de motionerar mycket på egen hand. 

Engströms (2005) forskning visar att det inte utövas som han kallar spontan motion, vilket 

inte verka stämma överens med denna undersökning. 

     Större delen av respondenterna använder datorn varje dag eller någon dag i veckan. Det 

fanns ingen fråga angående hur mycket tid de tillbringar vid datorn. Det hade varit intressant 

att se om det är pojkar eller flickor som tillbringar mest tid vid datorn. Troligtvis är det pojkar 
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som tillbringar mest tid om man ser resultatet på fråga 16. Flickor chattar mer än pojkar, och 

pojkar spelar mer spel än flickor vid datorn.  

     Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns något samband mellan rörelse 

och läslust utifrån ett genusperspektiv. Den slutsats som jag har tagit är att det finns ett 

samband mellan rörelse och läslust. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är att pojkar 

behöver röra sig mycket i idrottsförening för att främja läslusten. För flickor är aktivitet i 

idrottsförening också främjande för läslusten men för mycket aktivitet i idrottsförening 

konkurrerar med läsningen. Motion på egen hand däremot främjar inte läslusten. 

    

  

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
I denna undersökning fick jag fram ett samband mellan läslust och rörelse. Men sambandet är 

inte till hundra procent säkert p.g.a. att nej-sidan var en liten grupp. Man skulle kunna pröva 

att genomföra undersökningen på lite äldre elever efter justering av enkäten. Man kan göra 

djupintervjuer på några som tycker om att läsa och de som inte tycker om att läsa för att se om 

man kan få fram ett tydligare resultat. 

     Annan forskning skulle kunna vara att forska mer om genus. I denna undersökning har det 

kommit fram att flickorna är de som går över genusgränserna och pojkarna verkar stå stilla. 

Varför är det så? 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka ett eventuellt samband mellan rörelse och läslust. 

Detta har undersökts utifrån ett genusperspektiv. I forskningsbakgrunden behandlas litteratur 

med olika inriktningar. Det behandlas bl a att för att bli en läsare måste man komma från en 

läsande miljö. Detsamma gäller för rörelse. För att bli någon som motionerar mycket bör man 

ha föräldrar som rör sig mycket. Det är bra att röra sig för att det främjar bl a inlärningen, och 

man mår bra både psykiskt och fysiskt. Det finns ett samband mellan teoretiska och fysiska 

ämnen i skolan. De som är duktiga teoretiskt är duktiga i fysiska ämnen. När det gäller 

läsning finns det många vägar att gå. Som lärare bör man uppmuntra eleverna till att läsa, man 

bör ha högläsning och man kan använda sig av berättandet. Man kan ha boksamtal med 

eleverna och elevernas läsmiljö spelar stor roll för att bli en läsande individ. Allt detta för att 

skapa läslust. Det kommer också fram att flickor läser mer än pojkar och pojkar rör sig mer än 

flickor. Pojkar tillbringar dessutom mer tid framför dator och TV. Flickor har bättre betyg i 

alla ämnena förutom idrott och hälsa som bl a kan bero på att idrottsundervisningen drivs mer 

i manlig regi. Denna studie har en kvantitativ ansats och enkäter med 262 elever har 

genomförts för att se om rörelse påverkar läslusten. Undersökningen har genomförts på fem 

skolor i två kommuner. De respondenter som har deltagit i undersökningen går i årskurs fyra, 

fem och sex.  Resultatet är att det finns ett samband mellan rörelse och läslust. Pojkar behöver 

röra sig mycket i idrottsförening för att främja läslusten. För flickor behövs också aktivitet i 

idrottsförening men för mycket aktiviteter påverkar läslusten negativt. Motion på egen hand 

verkar inte främja läslusten. Det bör observeras att den grupp som inte tycker om att läsa är 

väldigt liten i denna undersökning så några generella slutsatser för alla kan inte göras. 
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Enkät om läs och idrottsvanor.                           Bilaga A 
Hej! 
Jag heter Linda och läser min sista termin på Högskolan i Kristianstad. Jag skriver ett 
examensarbete som handlar om fysisk aktivitet och läslust. Jag behöver din hjälp med 
undersökningen. 
 
Det är frivilligt att medverka. Du kommer att vara anonym så det är ingen som kommer att 
veta vad just du har svarat. Endast ett svarsalternativ på varje fråga, ringa in ditt svar. På en 
del av frågorna ska du skriva själv, var vänlig skriv så tydligt du kan. 
 
 
Är du 
 
Pojke                Flicka                     
 
I vilken klass går du? 
  
4      5      6 
 
 
1. Tycker du det är roligt att läsa? 
                                  
Ja         Nej         Ibland      
 
2. Hur ofta läser du? 
 
Svar:_________________________________________________________ 
 
3. Vad läser du för något (t ex: faktaböcker, serier, skönlittera böcker)? 
 
Svar:_________________________________________________________ 
 
 
4. Utövar du någon idrott? I så fall vilken idrott? 
 
Svar:___________________________________________________________ 
 
5. Motionerar du på egen hand som att t ex jogga en runda, cykla en runda, går och 
simmar eller går ut och går med hunden? 
 
Ja      Nej 
 
6. Om ja, hur ofta rör du dig? 
 
1 ggr/månad     2ggr/månad    1 ggr/vecka      2 ggr/vecka      3 ggr/vecka      Flera ggr/vecka 
 
7.  Under hur lång tid rör du dig då? 
 
0-15 min/dag    15-30 min/dag    30-45 min/dag    45min-1 tim/dag    2 tim/dag   Flera tim/dag 
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8.  Uppmuntrar någon dig till att läsa? 
 
Ja      Nej 
 
9.  Om ja, vem uppmuntrar dig? 
 
Lärare      Föräldrar      Annan vuxen      Kompisar 
 
10.  Uppmuntrar någon dig till att motionera? 
 
Ja      Nej 
 
11. Om ja, vem uppmuntrar dig? 
 
Lärare      Föräldrar      Annan vuxen      Kompisar 
 
12. Vad gör du på rasterna? 
 
Svar:_____________________________________________________________ 
 
13. Hur många timmar om dagen tittar du på TV? 
 
0-15min/dag   15-30min/dag   30-45min/dag   45min-1tim/dag    2 tim   3 tim   flera tim/dag 
 
14. Hur ofta använder du dator? 
 
Varje dag      Någon gång per vecka      Sällan      Aldrig 
 
15. Vad gör du vid datorn? 
 
Chattar      Letar fakta      Spelar spel      Annat 
 
16. Vad gör du mest på din fritid? 
 
Svar:_____________________________________________________________ 
 
17. Kommentarer till enkäten (t ex: om du är tveksam till något i enkäten eller något 
annat). 
 
Svar:_____________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan/Linda! 
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Bilaga B 
Fortsättning på tabell 5. 

 

Pojkar Flickor 

Motocross                                               7,5% Aerobics                                                  5,5% 

Simning                                                   6,6% Simning                                                   4,4% 

Kampsporter                                           4,7% Basket                                                      3,3%

Skytte                                                       4,7% Drillning                                                 3,3% 

Dans                                                        4,7% Pingis                                                      2,2% 

Golf                                                         4,7% Cykling                                                    2,2% 

Basket                                                      3,8% Volleyboll                                                2,2% 

Pingis                                                      2,8% Handboll                                                 2,2% 

Cykling                                                    2,8% Tennis                                                      2,2%

Badminton                                               2,8% Badminton                                               2,2% 

Brottning                                                 1,9% Spinning                                                  1,1% 

Ishockey                                                  1,9% Skytte                                                       1,1% 

Ridning                                                    1,9% Karate                                                     1,1% 

Tennis                                                      1,9% Friidrott                                                  1,1% 

Gympa                                                     1,9% Gymnastik                                               1,1% 

Skateboard                                              1,9% Golf                                                         1,1% 

Volleyboll                                                0,9%  

Fyrhjuling                                               0,9%  

Friidrott                                                  0,9%  

Bowling                                                   0,9%  

Snowboard                                              0,9%  
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Fortsättning på tabell 9.                                                                                               Bilaga C 
 

Pojkar Flickor 

Spelar bandy                                           7,2% Springer, rör mig                                    9,7% 

Leker                                                       6,6% Olika saker                                              9,7% 

Lite av varje                                            5,8% Fotboll                                                     9,7%

Springer                                                  5,0% Gungar                                                    8,9% 

Inget                                                        5,0% Leker klubbis/dunkgömme                      6,5% 

Gungar                                                    4,3% Sitter vid datorn                                      6,5% 

Bollekar                                                   3,6% Spelar spel/leker                                     5,6% 

Dator                                                       2,9% Dansar                                                    5,6% 

Går                                                          2,9% Spelar basket                                           3,2%

Brottas                                                     1,4% Står/sitter stil                                          2,4% 

Spelar pingis                                           1,4% Pingis                                                      1,6% 

Är inne                                                    0,7% Spelar bandy                                           0,8%   

 Är på biblioteket                                     0,8% 

 Lyssnar på musik                                    0,8% 
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Bilaga D 
Fortsättning på tabell 10. 

 
Pojkar Flickor 

 
Cyklar                                                      13% Är med sina djur*                                 11,3% 

Kör cross                                                 5,1% Dansar                                                  10,5% 

Läser                                                       3,6% Sportar                                                    5,6% 

Kör traktor                                              3,6% Är med familj/passar syskon                   5,6% 

Är hemma/Tar det lugnt                          2,9% Spelar instrument                                    4,8% 

Går med hunden                                     2,2% Sjunger                                                    4,0% 

Spelar handboll                                       2,2% Gör läxor                                                4,0% 

Olika                                                       2,2% Ritar                                                        3,2% 

Är på Skytte                                             2,2% Läser                                                       3,2% 

Spelar bandy                                           2,2% Är ute                                                      1,6% 

Är ute                                                      1,4% Vilar/sover                                              1,6% 

Sportar                                                    1,4% Spelar handboll                                       1,6%

Åker skateboard                                      1,4% cyklar                                                      1,6% 

Gör läxor                                                1,4% Är på scouterna                                       0,8%

Hjälper till hemma                                  1,4% Festar                                                      0,8%  

Ishockey                                                  0,7% Olika                                                       0,8% 

Streethockey                                            0,7% Spelar streethockey                                 0,8%   

Snickrar                                                   0,7% Spelar pingis                                           0,8% 

Är i stallet                                               0,7% Håller på med verktyg                            0,8% 

Hoppar studsmatta                                  0,7% Kör traktor                                              0,8%   

Spelar tennis                                           0,7% Lyssnar på musik                                    0,8% 

Leker                                                       0,7% Spelar teater                                            0,8%

Simmar                                                    0,7% Joggar                                                     0,8% 

Bakar                                                       0,7% Chattar                                                    0,8% 

Spelar pingis                                           0,7% Spelar basket                                           0,8%

 Handlar                                                   0,8% 

 Leker                                                       0,8% 

                                                                            *Hund, katt och minigris. 
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