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F I N S K  T I D S K R I F T  2 / 2 0 2 2

 Läsning för nöjes skull?  Finlandssvenska 
gymnasiestuderandes läsmotivation

Jolin Slotte, Heidi Harju-Luukkainen & Mia Österlund

Den stund då en gymnasieelev får studentbetyget i sin hand inne-
bär för merparten av dessa unga samtidigt slutet på en obligatorisk 
läsning av skönlitteratur. I fortsättningen leder främst en inre 
drivkraft fram till valet att läsa en bok. Litteraturens betydelse 
för individens utveckling betonas tydligt i gymnasiets läroplan, där 
studier i synnerhet i litteratur sägs ge den studerande en bredare 
syn på livet, människorna och världen (Utbildningsstyrelsen 2019, 
70). Vikten av läsning av skönlitteratur har också uppmärksammats 
bland annat av Martha Nussbaum, som menar att skönlitteratur 
och övrig narrativ konst hjälper oss att förstå andra människor 
och yttre omständigheters inverkan på individen. Det här menar 
Nussbaum är viktigt för demokratin (Nussbaum 1997, 88). 

Den frivilliga, lustfyllda läsningen minskar ändå hos finländ-
ska barn och ungdomar och unga väljer allt mera sällan att läsa 
(Utbildningsstyrelsen 2021, 14). Denna nedgång indikerar att även 
den inre drivkraften, läsmotivationen, hos barn och unga kan antas 
minska. Läsmotivationen bland grundskoleelever kartläggs bland 
annat i samband med de internationella Pisa- och Pirls-undersök-
ningarna, men för finländska gymnasisters del har läsmotivationen 
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undersökts mycket mindre. I den här artikeln undersöker och 
diskuterar vi olika aspekter av läsmotivation hos finlandssvenska 
gymnasister. Artikeln är baserad på en enkätundersökning vid sju 
finlandssvenska gymnasier. Eftersom kön är en betydande faktor 
när det kommer till läsmotivation hos finländska 15-åringar (Leino 
m.fl. 2019, 86), fokuserar också den här artikeln på kön. Den cen-
trala forskningsfrågan är om och hur kön påverkar läsmotivationen 
hos finlandssvenska gymnasister.

En undersökning av läsmotivationen är av hävd tvärvetenskap-
lig. Artikeln angränsar därmed till ett flertal forskningsfält, exem-
pelvis läs-, motivations- och didaktisk forskning. Fundamentalt för 
dessa angränsande forskningsområden, och särskilt i föreliggande 
studie, är tyngdpunkten vid litteraturvetenskapen och vid läsning 
av skönlitteratur. Det primära syftet är att undersöka och diskutera 
specifika former av läsmotivation hos finlandssvenska gymnasie-
elever gällande skönlitteratur, från utgångspunkten att motivation 
stimulerar till handling (Guthrie & Wigfield 2000, 406; Ryan 
& Deci 2000, 54). Motivation definieras som ett mångfacetterat 
fenomen, och typen av motivation antas ha en större betydelse än 
mängden motivation vid ett aktivt läsengagemang (Deci & Ryan 
2008; Leino & Nissinen 2018). 

En allmänt antagen indelning av motivation skiljer mellan 
yttre och inre motivation. Aktiviteter som bygger på inre motiva-
tion genomförs ”för sin egen skull” (Deci & Ryan 2000), medan 
yttre motivation innebär en yttre belöning för utförd handling. 
Individer med hög inre motivation har inte ett behov av yttre sti-
mulans och är därmed också mer engagerade läsare (Deci & Ryan 
2000; Deci & Ryan 2008; Guthrie & Wigfield 2000). 

I artikeln diskuteras också social motivation, vilken känne-
tecknar en person som med nöje samtalar om böcker och gärna 
exempelvis besöker bokhandlar och bibliotek (Guthrie & Wigfield 
2000, 408; se också Haglund 2021 för en aktuell diskussion om 
sociala digitala miljöer och fankultur bland unga fiktionsläsare). 
Motivationen samspelar också med självförmågan (self-efficacy), 
vilken avser en persons tilltro till att själv klara av en handling 
i en särskild situation (Bandura 1977, 193; Bandura 1982; Blom-
gren, 2016). Självförmågan byggs upp av tidigare erfarenheter och 
upplevelser, föräldrar, jämnåriga vänner samt lärare som påverkar 
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motivationen och självförmågan hos unga läsare (Klauda & Guth-
rie 2015; Henk, Marinak & Melnick 2012/2013; Torppa, Vasalampi, 
Eklund et al. 2020).

Avsaknaden av läsmotivation utgör inte nödvändigtvis ett pro-
blem för finlandssvenska ungdomar, men uppdaterade forsknings-
data för nöjesläsning saknas för gymnasiestuderande. I början av 
2010-talet uppgav endast 1,3 % av finlandssvenska gymnasieelever 
att de aldrig läser skönlitteratur. Ytterligare uppgav 48,6 % av flick-
orna och 35 % av pojkarna att de läser skönlitteratur en eller flera 
gånger i veckan (Petas 2011, 387).1 Till följd av hur frågeställningen 
är formulerad visar Petas undersökning dock inte huruvida det rör 
sig om frivillig nöjesläsning, eller om läsningen anknyter direkt 
till undervisningen. Detta angreppssätt betyder i förlängningen 
att typen av motivation inte heller belyses. 

Ungdomar som väljer att läsa skönlitteratur på sin fritid moti-
veras inte enbart av yttre faktorer, eftersom läsningen i sådana fall 
varken är valfri eller sker för läsningens egen skull. För att komma 
åt hur ungdomar motiverar sin nöjesläsning fokuserar den här ar-
tikeln därför på inre och social motivation samt på självförmåga. 
Eftersom förbindelsen mellan läsmotivation och läsförmåga också 
redan har påvisats av såväl internationell som nationell forskning 
granskas inte detta samband här (Leino & Nissinen 2018; OECD 
2009; OECD 2019; OECD 2020). I stället är läsmotivation och dess 
anknytning till den tid som används för nöjesläsning samt kön och 
språklig bakgrund i fokus. 

1 Inom projektet Språklig mångfald – Kielitaidon kirjo utreddes finländska gymnasieelevers 
läsning och hur den påverkar deras vitsord i modersmål och litteratur. Undersökningen 
genomfördes i både svenskspråkiga och finskspråkiga skolor och sammanlagt 571 gym-
nasieelever från svenskspråkiga skolor deltog. Petas redogör för resultaten i de finlands-
svenska gymnasierna i artikeln ”Finlandssvenska gymnasieelevers textvärldar”, medan 
Anneli Kauppinen skriver om de finska skolorna i ”Lukiolaisten tekstimaisemat ja 
kieliasenteet” i Lukiolaisten äidinkieli – Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden 
tekstimaisemat ja kirjoitutaitojen arviointi (red. Kauppinen, Lehti-Eklund, Makkonen-
Craig & Juvonen 2011).
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Den mångfacetterade läsmotivationen

Den läsinriktade motivationsforskningen är omfattande, men be-
greppsanvändningen inom fältet är dessvärre inte koherent. Flera 
studier kännetecknas av otydliga begreppsdefinitioner och begrepp 
används synonymt trots att de har olika betydelser. Enligt Con-
radi, Jang & McKenna (2013), Davis, Tonks et al. (2018), Klauda 
& Guthrie (2015) och Rättyä (2019) är en tendens att iakttagelser 
om specifika företeelser förs ihop till luddiga sammanfattningar. 
Ibland behandlas läsmotivation också som någonting endimen-
sionellt, detta även i fall där forskarna definierar läsmotivation 
som ett multidimensionellt fenomen. Till exempel faktorer som 
självförmåga, attityd och värderingar sammanförs till en endi-
mensionell konstruktion som okritiskt och ospecificerat går under 
benämningen motivation (Conradi, Jang & McKenna 2013, 154).

En annan otydlighet är vad som egentligen avses med läsning. 
Grunden för den forskning som presenteras i den här artikeln 
är en litteraturvetenskaplig tradition. Skillnaden mellan läsning 
av skönlitteratur (estetisk läsning) och läsning för att tillägna sig 
information (efferent läsning) påtalades redan av Louise M. Ro-
senblatt i verket Literature as Exploration (1939/2002; se också till 
exempel Littau 2006, 155–156; Nikolajeva 2018; Zunshine 2006). 
Begreppet läsning syftar i sammanhanget på läsning av (skön)
litteratur och avser alltså med Rosenblatts begrepp den estetiska 
läsningen. 

Med nöjesläsning avses i artikeln läsning som respondenten 
gör av fri vilja och där ansatsen för läsakten inte främst handlar 
om att förstå och tolka det lästa, utan om förnimmelser och af-
fekter som uppstår under läsakten. Den här läsarten kan också 
jämföras med den litteratursyn som Rita Felski diskuterar i Uses 
of Literature (2008), där litteraturens betydelse (meaning) finns 
i hur litteraturen används (ibid, 8). Den vardagliga läsningen är 
inte nödvändigtvis en oreflekterande lustläsning. Den skiljer sig 
ändå från den analyserande tolkningsinriktade läsningen som sker 
i undervisningssyfte, genom att den dessutom är affektiv (ibid, 2. 
Se också Littau 2006; Haglund 2021).  

Det teoretiska ramverket består ytterligare av motivationsteo-
rier som fokuserar på läsning, som Guthrie & Wigfields (2000) 
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teori om läsmotivation som mångfacetterad företeelse, Deci & 
Ryans Self-determination Theory (SDT) (2008, 2020) som redogör 
för motivation över lag, men framför allt inom skolmiljö, samt 
Henk, Marinak & Melnicks (2012/2013) modell för att utvärdera 
affektiva aspekter på läsning hos ungdomar. Dessa separata in-
riktningar inom motivationsforskningen överlappar på många sätt 
varandra. Att en individ som vill utföra en handling kommer att nå 
ett bättre resultat än någon som av olika orsaker känner sig tvingad 
att utföra handlingen är en grundläggande utgångspunkt inom 
SDT och hos Guthrie & Wigfield (Ryan & Deci 2008, 182; Guth-
rie & Wigfield 2000, 404). Henk, Marinak & Melnick fokuserar 
på läsarens självförmåga, vilken inte nödvändigtvis förutspår hens 
vilja att läsa, men lyfter fram om läsaren tror på sin förmåga att 
klara av läsningen, vilket kan påverka motivationen (Henk, Ma-
rinak & Melnick, 2012/2013, 312; Guthrie & Wigfield 2000, 405).   

En inre motiverad individ läser exempelvis av nyfikenhet, för 
att sugas in i en berättelse eller för att hen njuter av de utmaningar 
läsningen innebär. Individen har själv kontroll och upplever hand-
lingen som meningsfull (Guthrie & Wigfield 2000, 407; Ryan & 
Deci 2021, 2; Conradi, Jang & McKenna 2013, 154). Ett intresse för 
böcker, för ämnet som behandlas i litteraturen och en personlig 
uppfattning om att läsning är viktigt ingår också i den inre mo-
tivationen som ofta beskrivs som motsatsen till yttre motivation 
(Becker, McElvany & Kortenbruck 2010). 

En yttre motiverad individ har ett behov av yttre belöning 
eller erkännande för att motiveras till handling. I den här studien 
undersöks inte den yttre motivationen, men det kan ändå vara 
betydelsefullt att definiera begreppet för klarhetens skull. Yttre 
motivation kan ta uttryck i form av beröm eller högre betyg (Wang 
& Guthrie 2004) eller uppstå av att det i individens omgivning 
finns sociala krav på läsning (Unrau & Schlackman 2006). Indi-
viden njuter därmed inte nödvändigtvis av läsningen, vilket kan 
ha följden att motivationen är temporär och avbryts omedelbart 
då belöningssystemet upphör (Guthrie & Wigfield 2000, 407; 
Wigfield, Gladstone & Tursi 2016, 191). Det här menar Deci och 
Ryan är det paradoxala med motivation. Strävan efter att höja 
motivationen genom yttre belöningar, utvärderingar och följder 
riskerar nämligen att resultera i sämre prestanda och motivation, 
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i det fall att den yttre motivationen inte internaliseras (Deci & 
Ryan 2020, 1–2). 

Den andra aspekten ur Guthrie & Wigfields indelning av läs-
motivation som den här artikeln begagnar sig av är social motiva-
tion. Läsning sker i ett socialt sammanhang och tidigare upplevel-
ser, föräldrar, jämnåriga vänner samt lärare påverkar motivationen 
och självförmågan hos unga läsare (Guthrie & Klauda 2016; Henk, 
Marinak & Melnick 2012/2013; Torppa, Vasalampi, Eklund et al. 
2020). Begreppet social motivation syftar på de sociala aspekterna 
av läsning, som viljan att dela en god läsupplevelse med andra 
människor (Guthrie & Wigfield 2000, 408). Social motivation 
omfattar över lag aspekter av hur läsning och böcker är synliga i 
individens omgivning – såväl i fysiska möten med andra, som inom 
olika digitala sociala miljöer. 

Den tredje aspekten av läsmotivation som utgör den teoretiska 
grunden för den här artikeln är self-efficacy (självförmåga). Be-
greppet, myntat av Albert Bandura, avser individens tilltro till att 
själv klara av en handling i en särskild situation. Självförmågan 
påverkar hur ihärdigt och motiverat en individ tar sig an en uppgift 
som hen uppfattar som krävande (Bandura 1977, 193)2. Självför-
mågan påverkar med andra ord prestationer och självreglerande 
strategier (Bandura 2001, 10). 

Henk, Marinak & Melnick (2012/2013) diskuterar aspekter som 
kan påverka läsningen med utgångspunkt i Banduras modell för 
självförmåga. De anser att skolelever överväger fyra basfaktorer 
när de värderar sin läsförmåga, nämligen utveckling, jämförande 
iakttagelser, social bekräftelse och sinnestillstånd. Dessa basfak-
torer påverkar läsmotivationen, eftersom individens syn på sig själv 
påverkar läslusten, ihärdigheten och den tid hen väljer att lägga 
på läsningen (Henk & Melnick 1992; Henk, Marinak & Melnick 
2012/2013). 

Med utgångspunkt i de olika motivationsteorier som presen-
terats är de riktgivande forskningsfrågorna för den här artikeln: 
Hurudan är de finlandssvenska gymnasisternas inre och sociala 

2 Jan Blomgren (2016, 87) påpekar att self-efficacy översatts till svenska med olika begrepp, 
som ”självförmåga”, ”akademisk självtillit” och ”kapacitetsupplevelse”. I den här artikeln 
används begreppet ”självförmåga”, liksom Skaalvik & Skaalvik (2015) och flera andra 
svenskspråkiga studier valt att göra. 
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läsmotivation? Hurudan är de finlandssvenska gymnasisternas 
självförmåga gällande läsning? Hur mycket tid sätter de finlands-
svenska gymnasisterna på nöjesläsning?

Eftersom flera tidigare studier har visat att det finns skillnader 
mellan pojkars och flickors läsmotivation togs kön med som en 
aspekt som kan tänkas påverka läsmotivationen (Wolters et.al. 
2014, 507). Flickor tenderar till exempel att rapportera högre ni-
våer av självförmåga samt inre och social motivation än jämnåriga 
pojkar när det gäller läsning (Baker & Wigfield 1999; Medford & 
McGeown 2012). Det finns också indikationer om att skillnaderna 
mellan könen består hos äldre ungdomar, men de är inte lika tyd-
liga och verkar inte gälla all form av läsmotivation (Wolters et al. 
2014; Medford & McGeown 2012; Sturtevant & Kim, 2010). 

Metod och enkätundersökningens utformning

Undersökningen genomfördes under åren 2017 och 2018 i sju 
svenska gymnasier i Finland. Sammanlagt 230 respondenter deltog 
i undersökningen, varav 127 var flickor, 98 pojkar och 5 personer 
antingen identifierar sig vid ett annat kön, eller inte uppgav sitt 
kön. De här fem exkluderades från undersökningen, eftersom 
gruppen var så liten. Åldern på respondenterna varierade mellan 
16 och 19. 

Urvalet av deltagarna var slumpmässigt, men kan ändå för-
modas representera gymnasister i Svenskfinland tämligen väl, 
eftersom skolorna var av varierande storlek och belägna på orter 
av olika storlek i huvudstadsregionen, övriga Nyland och Öster-
botten. Utredningen genomfördes under gymnasisternas vanliga 
lektionstid och deltagandet var frivilligt.3 Vid de flesta material-
insamlingstillfällena närvarade en lärare, medan artikelns första 
skribent distribuerade enkäten och gav instruktioner, detta för att 

3 I enlighet med Forskningsetiska delegationens riktlinjer anhölls inte om lov av vård-
nadshavare, eftersom deltagarna i åldern 15–19 uppfattades som tillräckligt mogna att 
kunna avgöra om sitt deltagande i den anonyma enkätundersökningen. Forskningsetiska 
nämnden vid Åbo Akademi beviljade forskningsetiskt tillstånd för genomförandet av 
undersökningen och samtliga respondenter gav sitt informerade samtycke för deltagan-
det. Lärarna tillhandahöll alternativa aktiviteter för de gymnasieelever som inte ville 
delta.
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betona att undersökningen inte var en del av undervisningen, att 
deltagandet var frivilligt och för att säkerställa att instruktionerna 
var likalydande för samtliga respondenter. Respondenterna fyllde i 
enkäten på dator eller med sin egen mobil i programmet E-lomake.

Den del av undersökningen som gällde motivation bestod av 34 
frågor och utarbetades utgående från tidigare, väl etablerade fråge-
formulär inom motivations- och läsforskningen. Enkätens utform-
ning presenteras i tabell 1. I frågebatteriet ingår elva påståenden från 
läslustindexet i Pisa-undersökningen. De här påståendena berör 
inre och social motivation, vilka skapar två skilda sammansatta 
index. Självförmågan har undersökts med fyra sammansatta index, 
som ursprungligen presenterats i The Reader Self-Perception Scale 
2 (Henk, Marinak & Melnick 2012/2013). De olika sammansatta 
indexen är utveckling (progress) som lyfter fram hur respondenten 
uppfattar sin egen läsutveckling, jämförande iakttagelser (observa-
tional comparison) som kartlägger hur respondenten uppfattar sin 
läsning i jämförelse med jämnåriga, social bekräftelse (social feed-
back), som utforskar hur respondenten uppfattar att lärare och 
föräldrar uppskattar hens läsning och sinnestillstånd (physiological 
states), som utformats för att fånga respondentens känslor inför 
och fysiska upplevelse av läsning. (Melnick, Henk & Marinak 
2009, 6). Vid utvärderingen av mätinstrumentets användbarhet 
har Cronbachs alfa uträknats för samtliga sammansatta index för 
att bedöma korrelationen mellan de olika påståendena. Cronbachs 
alfa presenteras i tabell 1, i parentes längst ner i tabellen. 

Respondenterna markerade sina svar på en likertskala från 
1–4, vilket hindrade dem från att välja ett neutralt svar. Följande 
formuleringar användes för indexen för självförmåga samt inre och 
social motivation: Håller absolut inte med (1), Håller inte med (2), 
Håller med (3), Håller absolut med (4). För påståendena Jag läser 
bara om jag måste, Jag tycker det är svårt att läsa ut böcker, För mig 
är läsning slöseri med tid, Jag läser bara för att få den information jag 
behöver och Jag kan inte koncentrera mig på läsning mer än några 
minuter, vilka ingår i indexet för inre motivation, genomfördes 
en omvänd kodning i analysskedet, eftersom formuleringen var 
omvänd till de övriga påståendena. 
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Tabell 1. Enkätfrågor enligt sammansatta index
Inre motivation Social 

motivation
Utveckling Jämförande 

iakttagelser
Social 
bekräftelse

Sinnestillstånd

Jag läser bara 
om jag måste

Jag tycker 
om att 
prata om 
böcker 
med andra 
människor

Jag läser 
bättre idag än 
i fjol

Jag behöver 
mindre hjälp 
än andra 
jämnåriga 
med läsning

Andra 
jämnåriga 
tycker att 
jag läser 
bra

Läsning är en 
aktivitet som 
jag gillar

Läsning är en 
av mina favorit-
sysselsättningar

Jag går 
gärna till en 
bokhandel 
eller ett 
bibliotek

Jag kan läsa 
svårare texter 
idag än i fjol

När jag läser 
förstår jag 
vad orden 
betyder, 
oftare 
än andra 
jämnåriga

Mina lärare 
tycker att 
jag är en 
god läsare

Jag blir lugn av 
att läsa

Jag tycker det är 
svårt att läsa ut 
böcker

Jag är glad 
om jag får 
en bok i 
present

När jag läser 
behöver jag 
inte kämpa 
lika mycket 
som ifjol för 
att förstå 
innehållet i 
texten

Jag läser 
snabbare 
än andra 
jämnåriga

Min familj 
tycker att 
jag är en 
god läsare

Jag är stolt över 
hur bra jag 
läser

För mig är 
läsning slöseri 
med tid

Jag gillar att 
tala om vad 
jag tyker 
om böcker 
som jag har 
läst

Jag förstår 
det jag läser 
lättare nu än 
i fjol

Jag förstår 
innehållet i 
texter lättare 
än andra 
jämnåriga

Mina lärare 
tycker 
att jag är 
bra på att 
förstå det 
jag läser

Jag tror att 
läsning kan 
vara lugnande

Jag läser bara 
för att få den 
information jag 
behöver

Jag och 
mina 
vänner 
byter och 
lånar gärna 
böcker med 
varandra

Jag har blivit 
bättre på 
uppgifter i 
skolan som 
kräver läsning

Jag verkar 
förstå vad 
ord betyder 
oftare 
än andra 
jämnåriga

Jag blir glad av 
att läsa

Jag kan inte 
koncentrera 
mig på läsning 
mer än några 
minuter

Jag kan 
koncentrera 
mig på 
läsning bättre 
än i fjol

Jag tycker om 
att läsa

Jag läser 
snabbare än 
i fjol

Jag kan 
analysera 
det jag läser 
bättre än 
i fjol

a= 0.83 a= 0.87 a= 0.86 a= 0.80 a= 0.80 a= 0.88
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Nöjesläsningens nivå mättes med frågan Ungefär hur mycket tid 
ägnar du vanligtvis åt att läsa för nöjes skull? Också för den frågan 
användes en likertskala på 1–4, med svarsalternativen: Jag läser inte 
för nöjes skull (1), 30 minuter eller mindre per dag (2), Mer än 30 
minuter men mindre än 60 minuter per dag (3) och Mer än en 
timme per dag (4).

Resultat 

Resultatet från flervalsfrågorna beräknades genom oberoende t-
test. Ett oberoende t-test jämför svaren mellan individerna i två 
oberoende grupper, i detta fall kön. Svaren från enkätfrågorna 
gällande självförmåga, inre motivation och social motivation 
kan anses vara normalfördelade. Eftersom respondenternas svar 
gällande uppskattningen av den tid de sätter på nöjesläsning inte 
var normalfördelad genomfördes ett icke-parametriskt Mann-
Whitney U-test för nöjesläsningsvariabeln.

I tabell 2 presenteras medelvärdet och standardavvikelsen av 
svaren för de olika sammansatta indexen enligt kön. Här pre-
senteras även resultaten för det oberoende t-testet samt Mann-
Whitney U-testet. Resultatet för enkätundersökningen visar att 
flickorna rapporterade högre inre motivation (M = 2,66; SD = 0.59) 
än pojkarna (M = 2,46; SD = 0.56). Den här skillnaden var signi-
fikant (t[223] = 2,53; p = 0,01). Den representerade en liten effekt 
(d = 0,35). Flickorna rapporterade även en högre social motivation 
(M = 2,00; SD = 0.58) än pojkarna (M = 1,62; SD = 045). Även 
den här skillnaden var signifikant (t[223] = 5,23; p = 0,00). Den 
representerade en medelstor effekt (d = 0,73). Självförmågan mättes 
med det sammansatta indexet RSPS2. Resultatet visar att flickorna 
rapporterade en lite högre nivå av självförmåga (M = 2,69; SD = 
0.40) än pojkarna (M = 2,64; SD = 0.37). Skillnaden var dock inte 
signifikant (t[223] = 0,82; p = 0,41).

Det icke-parametriska testet Mann-Whitney U visade att 
nivån av nöjesläsning bland flickorna (Mdn = 2) inte heller skiljde 
sig signifikant från pojkarnas nivå av nöjesläsning (Mdn = 1) U = 
5294,00; z = −2,14; p = 0,03; r = −0,02.
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Eftersom resultatet för självförmågan inte var signifikant genom-
fördes ytterligare ett oberoende t-test för de sammansatta indexen, 
för att undersöka om det fanns en skillnad för de olika aspekterna 
av självförmågan. Resultatet, som presenteras i tabell 3, visade att 
flickorna rapporterade en högre nivå för social bekräftelse (M = 
2,80; SD = 0,46) än pojkarna (M = 2,65; SD = 0.48). Skillnaden var 
signifikant (t[223] = 2,39; p = 0,02). För sinnestillstånd rapporterade 
flickorna också en högre nivå (M = 2,80; SD = 0.61) än pojkarna 
(M = 2,46; SD = 0.55). Skillnaden var signifikant (t[223] = 4,36; p 
= 0,00). Det fanns också en skillnad mellan könen när det kom 
till utveckling, men då rapporterade pojkarna en högre nivå (M 
= 2,85; SD = 0.41) än flickorna (M = 2,69; SD = 0.42). Också den 
skillnaden var signifikant (t[223] = –2,87; p = 0,01). För jämförande 
iakttagelser rapporterade pojkarna igen en högre nivå (M = 2,57; 
SD = 0.52) än flickorna (M = 2,47; SD = 0.55). Den skillnaden var 
dock inte signifikant (t[223] = –1,44; p = 0,15).

Tabell 2. Deskriptiva värden, T-testets och Mann-Whitney U-testets resultat för inre 
 motivation, social motivation, självförmåga och nöjesläsning, enligt kön

Flicka
n = 127

Pojke
n = 98

t-värde p-värde Coheń s d Mann-
Whitney U

z-värde r-värde

Inre motivation M (SD) 2.66 
(0.59)*

M (SD) 2.46  
(0.56)*

t[223] = 
2.53

0.01 0.35

Social motivation M (SD) 2.00 
(0.58)*

M (SD) 1.62 
(0.45)*

t[223] = 
5.23

0.00 0.73

Självförmåga M (SD) 2.69 
(0.40)*

M (SD) 2.64 
(0.37)*

t[223] = 
0.82

0.41

Nöjesläsning Mdn  (IQR) 
2.00  (1)**

Mdn  (IQR) 
1 (1)**

0.03 5294.00 –2.142 0.02

* M= medelvärde
SD = Standardavvikelse 
**Mdn = Median
IQR = Interquartile range
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Tabell 3. T-testets resultat för sammansatta index inom självförmågan
Flicka
n = 127

Pojke
n = 98 t-värde p-värde Cohen´s d

Utveckling M (SD) 2.69 
(0.42)*

M (SD) 2.85 (0.41)* t[223] = –2.87 0.01 –0.39

Jämförande 
iakttagelser

M (SD) 2.47 
(0.55)*

M (SD) 2.57 (0.45)* t[223] = -1.44 0.15 –0.20

Social bekräftelse M (SD) 2.80 
(0.46)*

M (SD) 2.65 
(0.48)*

t[223] = 2.39 0.02 0.32

Sinnestillstånd M (SD) 2.80 
(0.61)*

M (SD) 2.46 
(0.55)*

t[223] = 4.36 0.00 0.60

* M= medelvärde
SD = Standardavvikelse 

Diskussion

Den studie som presenteras i den här artikeln undersöker olika 
aspekter av läsmotivation och nivån av nöjesläsning hos finlands-
svenska gymnasister. Undersökningen visar att det finns en sig-
nifikant skillnad mellan könen när det gäller inre motivation och 
social motivation hos studerande i finlandssvenska gymnasier. 
Huvudresultatet av studien är att den visar att flickorna är mera 
motiverade att läsa för nöjes skull än pojkarna. Det här verkar 
ändå inte synas i nivån av nöjesläsning, eftersom skillnaden mellan 
flickorna och pojkarna här inte är signifikant. Det förefaller med 
andra ord som att flickorna skulle vara mera motiverade att läsa 
för nöjes skull, men av någon orsak inte gör det. 

Pojkarna rapporterar i genomsnitt att de inte alls läser för nöjes 
skull, medan största delen av flickorna anger att de läser för nöjes 
skull 30 minuter eller mindre per dag. I den här undersökningen 
framkommer inte de bakomliggande orsakerna till den låga nivån 
av nöjesläsning bland de finlandssvenska gymnasisterna, men den 
kan antas ha samband med den låga nivån av läsmotivation. Vad 
den låga nivån av läsmotivation beror på är endast spekulationer, 
men man kan fråga sig om det till exempel har sin grund i en hög 
ambitionsnivå för gymnasiestudierna, vilket gör att det helt enkelt 
inte finns tid eller ork för nöjesläsning. En annan möjlig förklaring 
är att studerande i gymnasiet främst läser skönlitteratur för skolun-
dervisningens skull, vilket kunde betyda att de inte uppfattar att de 
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gör det för nöjes skull, utan för att det hör till skoluppgifterna. En 
tredje orsak kan vara att gymnasisterna helt enkelt aldrig uppövat 
en rutin för nöjesläsning.

Med tanke på ett långsiktigt läsengagemang kan resultatet i 
den här undersökningen uppfattas som bekymmersam, eftersom 
såväl den inre motivationen som den sociala motivationen bör 
tolkas vara låg bland både pojkar och flickor. Den likertskala som 
användes i undersökningen gav visserligen inte respondenterna en 
möjlighet att välja ett neutralt svarsalternativ, vilket kan uppfattas 
som problematiskt. Samtidigt är det ändå ett faktum att inget 
medeltal, för något av de sammansatta indexen, når upp till ett 
resultat som kunde tolkas som att de finlandssvenska gymnasis-
terna känner läslust. Ett medelvärde på under tre bör tolkas som att 
respondenterna inte håller med, eller absolut inte håller med om att 
de känner inre motivation eller social motivation. Resultatet visar 
att de flesta respondenterna håller med om att de bara läser om de 
måste och att de bara läser för att få den information de behöver.   

När det kommer till självförmågan, det vill säga hur gymna-
sisterna uppskattar sin egen läsning, är skillnaden mellan könen 
inte signifikant, även om flickorna rapporterade en något högre 
nivå. En noggrannare analys visar ändå att det finns signifikanta 
skillnader inom självförmågan. Resultatet visar att flickorna upp-
fattar att de får mera bekräftelse för sin läsning av lärare, vänner 
och familjen. För dem är läsningen också en större njutning än för 
pojkarna, vilket framkommer av resultatet för det sammansatta in-
dexet sinnestillstånd. Pojkarna uppger ändå att de utvecklats mera 
som läsare under det senaste året än flickorna. De har också bättre 
självförtroende när det kommer till läsning än flickorna. Pojkarna 
uppfattar med andra ord att de läser bättre än sina jämnåriga. I 
den här undersökningen utreddes ändå varken läs-, analys- eller 
tolkningsförmåga hos respondenterna, så det framkommer inte 
om det finns en grund till pojkarnas uppfattning. Det är också 
nämnvärt att flickorna i högre grad rapporterar att de får respons 
om att de är goda läsare, men ändå anger att de uppfattar sin läs-
ning vara på samma nivå eller sämre än hos jämnåriga. 
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Avslutning

Nivån av nöjesläsning bland finlandssvenska gymnasieelever bör, 
som denna studie visat, uppfattas som låg. Största delen av re-
spondenterna i den här undersökningen rapporterar nämligen att 
de över huvud taget inte läser för nöjes skull. Detta resultat är 
mycket oroväckande. Tidigare forskning har visat att läsmotivatio-
nen och läslusten hos elever i finlandssvenska grundskolor är låg, 
men det samma gäller också som studien visat för finlandssvenska 
gymnasister. En väsentlig fråga är därför hur utbildningssektorn 
ska kunna tackla den här problematiken, som inte endast gäller 
finlandssvenska eller finländska ungdomar, utan är en välkänd 
problematik också internationellt. Läsmotivationen som stöt-
tar barn och ungas läslust är därmed en högaktuell fråga med 
kraftfulla samhälleliga implikationer. Ändå är det svårt att utröna 
enkla orsakssammanhang. Barn och unga som känner läslust och 
är läsmotiverade växer nämligen inte nödvändigtvis upp till läsmo-
tiverade ungdomar eller vuxna med läslust. Likaså upplever barn 
som saknar inre motivation till läsning kanske aldrig en förändring 
som skulle leda till att de som vuxna väljer att läsa en bok.

Denna artikel och den läsundersökning den vilar på är en 
ansats till att utforska några aspekter av den mångfacetterade 
läsmotivationen hos finlandssvenska ungdomar. Litteraturens 
betydelse för individens utveckling uppfattas i såväl grundsko-
lans som gymnasiets läroplan som påfallande viktig. En väsentlig 
fråga är därför hur ungdomarna ska uppleva läsningens effekter, 
om de inte alls läser för sitt eget nöjes skull, utan endast läser 
av yttre motivation. Hur finlandssvenska barn och ungdomar ska 
uppmuntras till läsning av litteratur, om de varken känner en inre 
motivation eller en social motivation till läsning och dessutom har 
en låg uppfattning om sin självförmåga är därmed en fråga som 
bör få ett svar. Resultatet av den undersökning som presenteras i 
den här artikeln visar att det behövs mera forskning kring hur läs-
motivationen bland äldre ungdomar kan byggas upp och bevaras. 
Förhoppningen är att fördjupad kunskap om läsmotivation också 
ska leda till bättre metoder för att motivera barn och ungdomar 
till ett livslångt läsengagemang.
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