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___________________________________________________________________________ 

Denna studie söker ta reda på vilka attityder till läsning som finns i en årskurs 9. En 

enkätundersökning ligger till grund för denna undersökning. Den utfördes i en mellansvensk 

skola i en klass i årskurs 9. Klassen bestod av 13 pojkar och 13 flickor varav alla pojkar 

svarade. Resultatet visade att det är både flickor och pojkar som tycker att läsning kan vara 

tråkigt och jobbigt. Fler flickor än pojkar i denna studie tycker om att läsa. De pojkar och 

flickor som svarat att de inte tycker om att läsa använder uttryck som bl.a. ”jättetråkigt”, 

”tråkigt”, ”drygt”, ”segt” och ”ofrivilligt” för att beskriva varför de inte tycker om läsning. De 

pojkar och flickor som svarar att de tycker om att läsa beskriver läsning som ”avslappnande”, 

”levande”, ”mysigt”, ”härligt”. Flera av pojkarna menar att det är roligt att läsa endast om de 

läser något de själva är intresserade av. Pojkarna svarar att om de får välja läser de helst 

sience-fiction, tidningar, faktatexter, sportnyheter, facebook. Pojkarna använder ofta datorn 

för att hitta olika fakta.  

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: pojkar, flickor, årskurs 9, attityder, läsning, literacy 
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1 Inledning 

Läsning är en stor och viktig del i skolan. Den blir viktigare och viktigare med ökad ålder, då 

kraven och pressen ökar på eleverna att finna fakta och information. Eleverna ska kunna läsa 

och förstå faktatexter, men även skönlitterära texter. Jag har fått en uppfattning av att många 

pojkar i grundskolan har ett svagt intresse för läsning. Det är en uppfattning som växt fram 

under de år jag arbetat i skolans värld. 

Det har även visat sig i olika utbildningsundersökningar som t.ex. i PISA (Programme for 

International Student Assessment). I den senaste PISA undersökningen (Skolverket, 2010:10) 

ses en tydlig tendens till att svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats. Det är färre 

elever som når upp till läsnivå 2 och samtidigt har andelen avancerade läsare minskat. Även 

den nationella utvärderingen av grundskolan visar på tydliga tecken på hur pojkarnas 

läsförmåga försämrats. Resultatet visar att av de tio procent elever som tillhör gruppen med 

lägsta antalet poäng på utförda prov är 75 % av denna grupp pojkar. Pojkarna presterar sämre 

än flickorna både i läsförståelse och i skrift (Skolverket, 2004, 2010:21). 

Lärare idag kommer att möta elever med en negativ attityd till läsning. Hur ska man som 

lärare bemöta detta motstånd? Och vilka vägar finns att gå för att öka elevernas läslust? 

Jag vill med denna studie undersöka både pojkars och flickors attityder till litteraturläsning för 

att se om det endast är pojkarna som visar upp en negativ attityd till läsning och därigenom 

söka nya vägar till att öka läslusten hos elever. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med min studie är beskriva och analysera attityder till läsning hos en årskurs 9.  

1.2 Forskningsfrågor 

För att nå syftet med min studie söker jag få svar på följande frågor: 

 Vilka faktorer vid läsning påverkar läslusten? 

 Hur ser elevernas läsvanor ut? 
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2 Tidigare forskning 

En kunskapsöversikt 

Den nationella utvärderingen av grundskolan har som huvudsyfte att fungera som underlag 

för nationella beslut om grundskolan. Den ska även ge en helhetsbild av måluppfyllelsen i 

grundskolan, ämnesvis och i ett övergripande perspektiv. Den nationella utvärderingen 2003 

ska visa på förändringar sedan den nationella utvärderingen 1992 och den ska peka på behov 

av insatser. I den kunskapsöversikt inom läs- och skrivområdet baserad på forskning och 

dokumenterad erfarenhet som myndigheten för skolutveckling tagit fram, konstateras att 

pojkarnas läsintresse behöver åtgärdas. Resultatet visar på en försämrad läsförmåga och en 

ökad spridning i förhållande till de tidigare utvärderingarna 1992 och 1995.  

 

Jämförs eleverna grupperade efter kön visar resultaten på att skillnaden i provresultat mellan 

de olika årens pojkgrupper (sjunkande tendens) har ökat mest. Ser man till skillnaden mellan 

flickor och pojkar är det nästan dubbelt så många pojkar som flickor som inte uppnått målen 

enligt ämnesprovens läsförståelsedel och närapå tre gånger så många enligt lärarnas 

bedömning av den skriftliga delen. På uppsatserna har flickorna fått betydligt bättre omdömen 

än pojkarna av de externa bedömarna. Resultatet visar också att de elever som tillhör gruppen 

med de tio procent lägsta antalet poäng på utförda prov är majoriteten, 75 procent, i denna 

grupp pojkar. Nära hälften av dem undersökta eleverna svarar att de bara läser när de måste. 

Studien visar att eleverna använder faktaböcker och dagstidningar i mindre utsträckning i 

grundskolans svenskundervisning än tidigare år. En orsak till detta kan vara det ökande 

användandet av datorer i skolundervisningen. En förklarning till pojkarnas nedåtgång i 

förhållande till flickornas läsförmåga kan vara den ökade datorläsningen. (Skolverket, 

2004:12–33). 

PISA är en internationell undersökning startad av OECD. Syftet med undersökningen är att 

granska i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-åriga elever, som är 

på väg att avsluta den obligatoriska skolan, är rustade för att möta framtiden. Prov utförs i tre 

kunskapsområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap, för att undersöka elevernas 

förmågor inom dessa tre områden. Vart tredje år utförs PISA och vid varje tillfälle är ett 

kunskapsområde i fokus (Skolverket, 2010). Flickor visar ett större intresse för läsning än 

pojkar enligt PISA 2000 (Taube, 2009). Det uppenbarade sig bl.a. i att nästan dubbelt så 

många pojkar (40,2 %) än flickor (23,4 %) inte läste på fritiden. Av dem som läste på sin 
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fritid angav i genomsnitt 45 % av flickorna att de läste i mer än 30 minuter varje dag, medan 

29 % av pojkarna svarade att de läste mer än 30 minuter varje dag. 

I den senaste PISA undersökningen (Skolverket, 2010:3–10) ses en tydlig tendens till att 

svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats. Vid en närmare analys av Sveriges resultat 

och nedgång sedan år 2000 är det färre elever som når upp till läsnivå 2 där högsta läsnivån är 

nivå 5 och över. Samtidigt har andelen avancerade läsare minskat. 

Elevers läsning 

Med tanke på att åtskilliga pojkar läser utanför skolan och de läser även olika sorters texter 

vill Molloy (2007:149–150) utvidga påståendet ”pojkar läser inte” till att bli ”pojkar läser inte 

i skolan”. Pojkarna visar sig behärska andra literacies än skolans litaracy. Eleverna smsar, 

googlar och chattar på nätet och i skolan möter pojkarna ofta läromedelstexter, faktatexter och 

en del skönlitteratur. Många tonåringar föredrar texter som ligger nära en verklighet som de 

kan känna igen. När ett igenkännande och en subjektiv förankring skett i texten använder 

eleverna många gånger texten som en språngbräda. Vid samtal kring texten kopplar eleverna 

innehållet till egna minnen och erfarenheter (Molloy, 2003:316). Molloy (2007:149–150) 

menar att man måste nyansera påståendet om pojkars icke-läsande. Pojkarna är ju läskunniga 

och man måste se till vad de läser när de läser och var de läser, för att sedan se till vad skolan 

erbjuder för texter, i vilket sammanhang dessa texter erbjuds och i vilken grad undervisningen 

tenderar att vara formaliserad eller funktionaliserad.  

Pojkar säger att de föredrar att titta på tv eller film istället för att läsa. Pojkar spenderar 

mindre tid till att läsa än flickor, är mindre motiverade att plocka upp en bok, ser inte läsning 

som en aktivitet, har mindre självförtroende när det gäller läsning och ser sig själva som 

sämre läsare än flickor. En förklaring till flickornas goda resultat i olika läsundersökningar 

kan vara deras attityder och beteenden. Flickor tenderar att oftare vara involverade i 

aktiviteter där läsning ingår. Pojkars attityder och beteenden å andra sidan kan verka som en 

barriär till deras läsutveckling (Why boys don´t like to read: Gender differences in reading 

achievement, 2009:4). 

Även vad pojkar och flickor läser kan ligga till grund för skillnaden i deras läsprestationer. 

Flickorna väljer oftast texter som bygger på berättelser, medan pojkarna väljer bland ett 

bredare utbud av genre som täcker ett stort antal ämnen. Flertalet studier har visat att flickorna 

föredrar att läsa horoskop, bästsäljare eller populär litteratur, romantiska berättelser eller 

noveller, modern eller klassisk skönlitteratur, pjäser, poesi, sångtexter och böcker om samtida 
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ämnen. Pojkarna är mer intresserade av serietidningar, tecknade serier, nyheter, sportsidor, 

science fiction och fantasy berättelser, hobby, hantverk och böcker kring speciella ämnen. I en 

nyligen utförd amerikansk studie visade det sig att pojkarnas genrer endast fanns till en 

tredjedel i skolan, detta på grund av att lärare och bibliotekarier inte såg dem som lämpliga att 

använda i skolans verksamhet. Att pojkarnas genrer inte hittar in till skolans eller bibliotekets 

hyllor, kan bero på att lärarkåren domineras av kvinnor menar vissa. Vad lärare själv väljer att 

läsa reflekteras ofta i vilken litteratur de sedan väljer till sina elever (Why boys don´t like to 

read: Gender differences in reading achievement, 2009:4). 

Många pojkar visar på sämre resultat än flickorna i standardiserade läsförståelsetest. Dessa 

resultat visar sig i de flesta länder där läsförståelsetesten utförs. En anledning till att pojkar 

presterar sämre i många läsförståelsetest är att texterna pojkarna möter i skolan inte stämmer 

överens med deras egna intressen. Konsekvensen blir då att pojkarna inte läser lika mycket 

som flickorna i skolan. Med mindre lästid minskar också pojkarnas läsflyt, och vidare deras 

läskunnighet. Ännu en betydande faktor i hur pojkars attityd till läsning byggs upp är hur 

lärare och föräldrar bemöter de böcker pojkarna uppskattar och njuter av. Pojkar vill ha 

böcker om motorcyklar och bilar, ormar och sport, dinosaurier och militärer. Både 

illustrationerna och utsidan av boken är viktiga, för att boken ska verka ”cool”. Dessa böcker 

väljs för att hitta information eller som underhållning. De gånger pojkar väljer skönlitteratur, 

blir det oftast ”skräck”, science fiction, humor, action eller äventyr (Boltz, 2007:1–2). 

Det flesta elever är tveksamma när de ska svara på frågan om vad de föredrar att läsa. Det är 

viktigt att komma ihåg att vad eleverna föredrar att läsa och deras intressen inte alltid är det 

samma. I skolan blir elevernas val av böcker till viss del styrd. De kanske bara har att välja på 

ett romantiskt drama eller en klassisk novell. Ett intresse å andra sidan kommer från eleverna 

själva och kan omfatta vad som helst, vilket innebär ett fritt val. För att kunna matcha böcker 

så effektivt som möjligt med en elevgrupp krävs en kontinuerlig kommunikation med varje 

individ och först då kan elevernas intressen växa fram (Boltz, 2007:3). Även Molloy 

(2003:316) visar på en väg att gå för att lära sig mer om elevernas intressen. Hon menar att 

den kunskap en lärare kan få om sina elever av dem själva kan finnas i elevernas egen skrivna 

texter. 

Genom att använda läsning med fokus i berättelser och tankeinnehåll, kommer inte eleverna 

att ledas in i en mekanisk läsning. Barn vill läsa för att ord betyder något för dem och därför 

vill de förstå själva tankeinnehållet, betydelsen, i berättelser och sagor. Med en läsning som 
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har betydelsen i fokus kommer eleverna koppla ihop läsning med att förstå något. När elever 

läser för att förstå utvecklar de en funktionell och god läsförmåga. För att alla barn ska kunna 

använda den språkkompetens de ditintills byggt upp på ett självklarare sätt, bör en 

läsundervisning ta fasta på likheterna mellan skrivet och talat språk. Med denna utgångspunkt 

behöver inte någon elev känna sig utanför då dem känner igen sig i språkbruket. Positiva 

läsupplevelser kan uppnås genom både högläsning och att läsa själv. De är båda viktiga för 

elevernas läsutveckling. När eleverna hör sagor eller berättelser läsas högt kan en koppling 

mellan talat och skrivet språk uppstå. Eleverna kan tillsammans med någon som redan kan 

läsa utveckla sin egen läsning (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001:48–49). 

Med en utvecklad läslust och läsförmåga kan även en utveckling i stort av språket ske. 

Eleverna kan känna det lättare att uttrycka sig och framföra sina åsikter, vilket också kan 

medföra att de vågar göra sina röster hörda mer än tidigare. Även utvidgat ordförråd och ökad 

studiemotivation kan bli en följd av utvecklad läslust och läsförmåga. Några viktiga faktorer 

som kan påverka läslusten och läsförmågan positivt är att: muntligt berättande prioriteras som 

form för förmedling av berättelser, ett stort engagemang visas för muntlig och skriftlig 

litteratur, innehållet ligger i fokus i litteraturen för att stimulera till läsning, mycket tid till fri 

läsning som utgår från elevernas erfarenhetsvärld, muntliga och skriftliga litteraturupplevelser 

får ingå i en dialogisk kontext där ett gott möte mellan deltagarna i dialogen skapas och att en 

lämplig fysisk miljö väljs för arbetet (Eriksson, 2005:84). 

Attityder till läsning 

Attityder till läsning utvecklas tidigt. Barn som vistas i en rik läsmiljö som innefattar böcker 

och tidningar och har föräldrar som ofta läser för sina barn, ökar chanserna att barnen bildar 

en positiv attityd till läsning. När barn observerar läsande vuxna ger det barnen en ökad 

kännedom kring läsandet. Med en läsande vuxen som förebild kan det bli möjligt att barnen 

får en rikare vokabulär och en känsla för berättandets struktur,vilket i sin tur kan bidra till att 

barnen lär sig läsa utan några större svårigheter. Konsekvensen av detta blir att deras läsning 

fortsätter att utvecklas (Merisuo-Storm, 2006:111–112).  
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3 Metod och material 

Jag valde att utföra en fallstudie med en kvalitativ ansats. Då fallstudier ofta används vid 

småskaliga undersökningar och tar sin utgångspunkt i ett enda fall/enhet. Vilket ökar 

möjligheterna att få en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller 

processer som framträder i denna speciella undersökningsenhet. Målsättningen med en 

fallstudie är att belysa det generella genom att titta på det enskilda (Denscombe, 2000:41–54). 

Denna studie blir då mer ingående och söker djupare förståelse av pojkars och flickors 

attityder till läsning. Eftersom studien är en fallstudie begränsas generaliserbarheten. 

Undersökningen ger ändå en inblick i skolans verksamhet som kan ge en hög relaterbarhet.  

Resultaten i denna studie kan i viss mån jämföras med andra skolor (Stukát, 2005:33). Genom 

att undersökningens utförande beskrivs så utförligt som möjligt kan en liknande studie 

genomföras vilket ökar relaterbarheten. Det gäller beskrivning av urvalet, skola och elever, 

metod och analys förfarande gör att liknande studier kan utföras under liknande 

omständigheter. 

3.1 Urval 

Vid urvalet av informanter började jag med att få tillåtelse (Bilaga 3) av rektorn på en skola i 

Mellansverige. Efter att ha beskrivit och informerat om min undersökning fick jag tips om 

vilka pedagoger jag kunde kontakta. Efter ett flertal samtal med klasslärare kom jag i kontakt 

med en lärare som hade 13 pojkar och 13 flickor i sin klass. Genom att det var jämt fördelat 

på pojkar och flickor i klassen kunde resultatet bli tydligare.  

För att nå flera informanter än vad vore möjligt vid intervjuer har jag valt att använda mig av 

en enkät. Jag använde mig av ett ostrukturerat frågeformulär med öppna frågor följt av ett 

antal blankrader. Vid sådana enkäter bör de tillfrågade vara starkt motiverade och ha 

förmågan och vanan att utrycka sig skriftligt. Jag valde även att ta med några ja- och nej-

frågor vilket gör att formuläret blir en blandning mellan ett ostrukturerat och ett strukturerat 

frågeformulär (Stukát, 2005:43–44). Med denna blandning ville jag skapa en bra balans 

mellan korta och längre frågor, så att enkäten inte skulle kännas för tung. En 

pilotundersökning (Bilaga 1) användes, där jag lät en klass svara på mina frågor. 

Pilotundersökningens syfte var att kontrollera om mina frågor var rätt ställda och om det 

behövdes färre eller fler frågor. Pilotundersökningen visade att frågorna i stort sett fungerade 

bra, men jag valde att ta bort frågan som handlade om det skiljer sig i hur mycket eleverna 
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läser på olika lektioner. Jag valde även att lägga till tre frågor. Den första jag lade till var om 

de tycker om att läsa, den andra om de tror att läsning kan påverka hur de skriver och den 

tredje och sista frågan som lades till undersökte om vad eleverna föredrog, att läsa böcker 

eller titta på film. 

När materialet var insamlat började jag med att sammanställa pojkarnas svar för att sedan 

sammanställa flickornas svar. Därefter gjorde jag en jämförande analys där pojkarnas och 

flickornas svar ställdes mot varandra för att se skillnader och likheter. Vid genomgången av 

svaren delades både pojkar och flickor upp enligt följande grupper: en grupp med de som inte 

tyckte om att läsa, en grupp med de som tyckte om att läsa och en sista grupp som bestod av 

dem som både tyckte om att läsa och inte tyckte om att läsa. En utmaning är att skapa mening 

ur en ansenlig mängd data. I dessa data gäller det att skilja mellan det betydelsefulla och det 

triviala och att identifiera betydelsefulla mönster (Patton, 2002, refererad i Fejes & Thornberg 

(red), 2009:32). Slutligen sammanfattade jag resultaten för att kunna söka reda på vilka 

attityder som trädde fram.  

3.2 Etiska överväganden 

För att tillmötesgå de fyra huvudkraven som forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning bygger på har jag i min undersökning informerat de personer 

som berörs av mitt arbete. Jag började informera rektor på den mellansvenskaskola som jag 

ville undersöka och fick även ett godkännande till att fortsätta min undersökning. Vidare 

informerades först den klass som utförde den enkät som fungerade som pilotstudie för att 

sedan informera klassen som svarade på enkäten som ligger till grund för mitt arbete. 

Föräldrar informerades inte eftersom frågorna inte berörde känsliga ämnen. Informationen 

bestod av undersökningens syfte och att den var frivillig och kunde avbytas när som helst. 

Samtycke från rektor har inhämtats som ovan nämnts. Samtycke skaffades sedan från både 

lärare och elever i berörda klasser. 

För att kunna hålla en hög konfidentialitet är alla informanter och skolan anonyma. Det 

insamlade materialet har förvarats på så sätt att obehöriga inte kommer åt uppgifterna. 

För att uppfylla kravet om nyttjande, som är det fjärde huvudkravet, kommer mina data endast 

att användas i mitt examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002:7–14, 2011:21–67). 
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4 Resultat 

Resultaten från enkätundersökningen är strukturerade så att svaren från pojkarna presenteras 

först och därefter svaren på enkätfrågorna från flickorna i samma klass. I både pojkarnas och 

flickornas resultatredovisning behandlas frågorna i nummerordning där vissa resultatdelar 

innehåller huvudfråga med efterföljande följdfrågor. Frågorna är presenterade som 

underrubriker i dem båda resultatdelarna. 

4.1 Resultat pojkar 

Vad innebär läsning för dig? 

Den enda pojke som anger att han tycker om att läsa tycker att ”det är mer lugnt att läsa” och 

han kan då själv bestämma i vilken takt han skaffar sig ny information och han kan även gå 

tillbaka för att kontrollera så att inget gått honom förbi. På frågan om vad läsning innebär för 

honom svarar han hur han skapar inre bilder med hjälp av sin fantasi för att få inblick i det 

han läser. 

Tycker du om att läsa? 

Av de tretton pojkar som svarade på enkäten (Bilaga 2) anger endast en att han tycker om att 

läsa. Nio pojkar säger att de inte tycker om att läsa och tre pojkar har kryssat i både ja och nej. 

Det är tre pojkar som gett svaret att de både kan tycka om och inte tycka om att läsa. De 

tycker om att läsa något som de är intresserade av, t.ex. tidningsartiklar. En av pojkarna 

berättar att han inte har haft läsningen som intresse och att han aldrig har kunnat leva sig in i 

en bok så att han velat fortsätta att läsa. Han säger också att han bara läser när han måste, 

vilket även framkommer hos en av de andra pojkarna som säger sig vara ”för lat och orkar 

inte läsa”. En av eleverna medger att det finns vissa skönlitterära böcker han tycker om, men 

de är väldigt få. Samma elev beskriver hur han vill att en bra text ska vara informationsrik och 

samtidigt ”relativt levande”. I denna grupp framkommer även att läsning sker ”under en 

längre tid sittandes tyst och är av skönlitterär art, vilket är tråkigt”. 

Vad är det som gör att du tycker så? 

De nio pojkar som svarat att de inte tycker om att läsa är eniga om att läsning är tråkigt. Fyra 

pojkar är mycket negativa till läsning och ger korta koncisa svar om att det är tråkigt och att 

de inte har något intresse för läsning. Även om de tycker det är tråkigt med läsning svarar tre 
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pojkar att läsning är viktigt, ”ett sätt att lära sig”. Likaså är två andra pojkar inne på att läsning 

innebär att hämta information från olika källor. Dessa två elever kan även se att läsning ”kan 

vara kul om de får läsa något som är intressant som t.ex. tidningen”. Böcker brukar vara 

tråkigt att läsa och att ”själva läsningen är drygt och ibland långtråkigt”. 

Vad för sorts texter (fakta, skönlitteratur) läser du i skolan? 

Elva pojkar ger svaret faktatexter som det de läser mestadels i skolan. Faktatexterna som 

nämns är texter i matteboken och spanskboken, men även recept och noter nämns. En av 

pojkarna tycker att han läser mest under svenska och SO-lektionerna, men även mycket under 

mattelektionerna ”där det är viktigt att förstå”. Sju pojkar nämner att de även läser 

skönlitteratur och tre pojkar säger att de läser allt de är tvungna att läsa. Av de två resterande 

pojkarna har en inte svarat och en säger att han inte läser något. 

Ungefär hur mycket läser du sammanlagt under en skoldag? Svar i procent. 

Åtta av pojkarna upplever att de läser mellan 10 och 15 % under en skoldag. Fyra pojkar 

upplever att de läser mellan 50–75 % av tiden under en skoldag. En svarar att han läser under 

10 % under en skoldag. 

Tycker du det är viktigt att du får läsa flera olika sorters texter i skolan?  

Tio av pojkarna tycker att det är viktigt att de får läsa olika sorters texter i skolan. Resterande 

tre tycker inte att det är viktigt. Anledningen till att de inte tycker det är viktigt är oklart hos 

en, spelar ingen roll vad han läser för ”allt är skit” och den tredje har inte lämnat något svar. 

Av de tio som tycker det är viktigt att läsa olika sorters texter är hälften inne på att det är 

viktigt med variation för att läsningen ska bli roligare och mer intressant. De återstående fem 

eleverna är inne på att det är viktigt att lära sig olika sorters texter för att utveckla sin läsning. 

Tror du läsning kan påverka hur man skriver? 

På frågan om läsning (Bilaga 2) kan påverka skrivandet anser tio pojkar att ”ja, det gör det”. 

Deras svar visar tydligt att med hjälp av läsningen kan skrivandet utvecklas: ordförrådet 

byggs upp, stavningen förbättras och läsningen kan även påverka att talet/”pratet” stärks. Det 

kommer även fram att genom läsning ökar förståelsen för språket. En av dem tio har ingen 

aning om hur läsandet kan påverka skrivandet och ännu en gav inget svar. Två elever menar 

att det inte påverkar. Även om en av pojkarna säger att han ”kan tro att det påverkar sitt 

skrivande, men att det du ser i boken kan inte göra att du får en bättre skrivstil”. Den elev som 
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svarar ”både och” är också inne på att handstilen. Han menar att ”man kanske ser en sorts 

handstil i en bok som man vill lära sig”, men han tror inte att handstilen förändras bara av att 

läsa och se texten.  

Tycker du att man läser för lite eller för mycket i skolan? 

I frågan om de läser för mycket eller för lite i skolan tycker nio pojkar att de läser lagom 

mycket, tre tycker att de läser för mycket och en tycker att de läser för lite. Pojken som tycker 

att de läser för lite menar att det passar honom bra. Av de tre pojkar som menar att de läser för 

mycket har en inte svarat, en tycker att det borde vara mer praktisk utbildning och den sista 

tycker att de läser för mycket ”för att det är tråkigt” alla tre tycker inte om att läsa. 

Av de som tycker att de läser lagom mycket i skolan ger en inte någon motivering och dem 

resterande åtta pojkarna använder uttryck som ”lagom”, ”läsningen är på sätt och vis 

frivillig”, ”läser så mycket jag behöver”, ”inte så att vi läser i onödan”, varierar från dag till 

dag”, ”måste ju läsa för att t.ex. klara en uppgift” och en pojke ger denna motivering ”Du lär 

dig mycket saker genom läsning och det är bestämt att vi ska läsa en viss tid varje skoldag och 

jag tycker det fungerar bra”. 

Hur tror du det påverkar din läsning om du läser något som du själv inte tycker är 

intressant? 

I fråga 8 (Bilaga 2) upplever en pojke ett tvång om han inte får välja vad han ska läsa. En 

pojke har inte gett något svar och en pojke svarar att inget påverkar för ”det är tråkigt som 

vanligt”. Återstående tio pojkar menar att det blir tråkigt, lättare att tappa fokus, lättare att 

glömma bort det som just lästs. De orkar kanske inte ens läsa klart texten, vilket kan leda till 

det som en av pojkarna skriver ”att man inte lär sig något”. 

Om det vore så att någon/eller några elever var mycket ointresserade av läsning. Vad 

skulle du ge för förslag på hur skolan skulle kunna göra för att få den/dessa elever 

intresserade av att läsa? 

I enkäten handlar fråga 9 (Bilaga 2) om pojkarna kan ge något förslag på hur man kan väcka 

ett intresse för läsning. En av pojkarna ger inget svar, fyra vet inte. Två av dem som inte vet 

hur man kan väcka intresse för läsning säger att de inte vill bli intresserade av läsning 

respektive att han tillhör den gruppen som ”hatar att läsa”. 
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Av de åtta som gett förslag tror tre elever att skolan ska ge eleverna texter som riktar in sig på 

deras egna intressen. En av eleverna skriver att varje elev skulle kunna fylla i en blankett om 

hur hans önskemål kring hur en text skulle vara uppbyggd. Sedan kunde lärarna ”ge tillstånd” 

till att eleverna tar fram fakta som uppmuntrar dem till att läsa texten. Efter det kan lärarna 

vägleda eleverna ”till rätt typ av fakta”. Två pojkar tycker att lite mer bilder och färg skulle 

öka intresset för läsningen. De uttrycker sig så här ”Att titta på en film med texter i, eller att 

bara ha flera bilder till det man läser” eller ”Det är inge roligt att läsa en tråkig, lång text. Om 

man får in lite bilder och färger så skulle det nog bli roligare att läsa”. Ytterligare två elever 

menar att högläsning samtidigt som man följer med i texten är ett bra förslag. En pojke anser 

att alla inte tycker om att läsa i ung ålder. Han tror att ”inte att de kan göra mer än att bli 

intreserad i en högre ålder. Eller så behöver de bara ge läsningen en sjans och läsa en bok som 

de tycker verkar intressant”. 

Är det viktigt att du får utveckla din läsning i skolan? 

I denna fråga är nästan alla pojkar eniga att det är viktigt att utveckla sin läsning i skolan. En 

av pojkarna tycker inte att det är viktigt och anledningen till det är att han inte gillar att läsa. 

Tolv pojkar finner det viktigt att utveckla läsningen i skolan för att det är en viktig kunskap 

man behöver i sitt fortsatta liv, när de t.ex. ska läsa vidare på gymnasiet eller när de ska 

arbeta. Två av pojkarna anser att det är tråkigt att läsa men inser i alla fall att det är en viktig 

kunskap. Ännu en pojke understryker att det mesta man lär sig kommer från läsning. En av 

pojkarna nämner att böcker är en mycket viktig informationskälla men att det finns texter på 

internet som kan vara minst lika viktiga. Endast en elev gav inget svar på fråga 10 b. 

Ungefär hur mycket läser du på din fritid? 

Åtta elever läser inte mycket eller inget. ”Tre – fyra sidor per dag”, svarar en pojke att han 

läser, ”30 – 60 minuter per dag” en annan. ”Väldigt mycket” är det en pojke som läser. Han 

läser dock ingen skönlitteratur. De två återstående pojkarna svarar att de läser, men inte hur 

mycket. En av pojkarna säger att han bara läser ”internetfakta” och den andre pojken läser 

nästan ingen skönlitteratur, men annars allt möjligt. 

Vad läser du på din fritid? 

Nästa fråga behandlar vad eleverna läser på fritiden. Här svarar tre av eleverna att de inte läser 

något och en elev som svarat att han inte läser något alls svarar nu att han ”inte läser så 
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mycket”. Tidningen, skolarbeten, sportnyheter, sms, facebook, fakta, science fiction, mycket 

som tillhör NO, allt möjligt på internet och åsikter är sådant som pojkarna läser. 

Har du någon favoritbok/tidskrift? 

På frågan om pojkarna har en favoritbok eller favorittidskrift svarar nio nej, en ger inget svar 

och en har en ljudbok som heter Vargbröder som favoritbok. De två återstående pojkarna har 

inga favoritböcker, men svarar att de helst läser faktabaserad text. De tio som inte har någon 

bok har så klart inte svarat på fråga 13b. Pojken som lyssnar på ljudbok skriver att han tänker 

mer på vad han hör när han lyssnar på en ljudbok, ”det är helt enkelt bara att lyssna”. De två 

elever som läser faktatexter menar att dem är intressanta och korta (oftast) så de tröttnar inte 

och de ”lär sig också”. 

Vilket föredrar du att läsa bok eller titta på film? 

I frågan om de föredrar film framför bok är alla pojkar eniga. När pojkarna beskriver varför 

de föredrar film använder de uttryck som: ”filmer är så jävla bra!”, ”så klart film!”, ”Går inte 

att motivera, roligare, ger en annan uppfattning och skönt att glo på film”. Fem pojkar tycker 

att det är mer levande, man ser vad som händer och det är lättare att förstå. Fler uppfattningar 

om varför de föredrar film före bok var t.ex. att det är ”mindre ansträngande”, ”snabbare” och 

”känns mer verkligt”. En pojke tycker om att lyssna på det som sägs istället för att läsa det. En 

annan pojke är inne på samma spår och beskriver det så här: ”film är som en ljudbok fast med 

rörliga bilder”. 

Brukar du låna böcker på bibliotek? 

Sex pojkar säger att de brukar låna böcker på biblioteket och sex säger att de inte brukar låna 

böcker på biblioteket. En har inte gett något svar. 

Läste någon för dig när du var liten? 

När det gäller frågan om någon läste för dem när de var små, svarade tio ja, två nej och en 

svarade inte alls. 

Övriga synpunkter 

Tio elever ger inga övriga synpunkter medan tre pojkar valde att dela med sig av ytterligare 

tankar. Den första av pojkarna beskriver sitt förhållande till läsning så här: ”Jag hatar inte att 

läsa jag föredrar bara helre att göra annat som jag tycker är mer intresant. Men Guinnes 
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rekord bok kan vara bra att läsa när jag inte har något för mig”. Den andra pojken tycker att 

samhället egentligen behöver mer bokläsande ungdomar och undrar varför böcker blivit så 

”opopulära”. En anledning tror han kan vara mängden av ställen det går ”att få information 

ifrån idag”. Han nämner internet och människor som exempel på alternativa 

informationskällor. Avslutningsvis påpekar han att ”ungdomar skulle behöva bli mer 

utvecklade, både med ordföråd och fakta”. Den tredje pojken tycker att fast han ”läser på sätt 

och vis ofta men blir han ändå aldrig riktigt bra på att det”. Han tror att det bästa sättet att 

utveckla sin läsning ”är att läsa litteratur, då man läser en längre stund” och när ”man känner 

igen ord tillräckligt bra går det snabbare/lättare att läsa”. Är det så att man inte förstår 

”boken/böckerna är de oftast försvåra, eller så måste man träna läsning en hel del”. 

4.2 Resultat flickor 

Vad innebär läsning för dig? 

Av åtta flickor som svarade på enkäten kopplar tre av flickorna ofta läsning till ett tvång. ”Det 

är en jobbig grej”, säger en av dessa flickor. Hon fortsätter med att tycka att läsning kan vara 

bra från årskurs 1 – 5 och då har man lärt sig att läsa och behöver inte göra det mer. ”Det är 

skittråkigt”. Läsning för denna flicka är att sitta och läsa en bok så långt man orkar. 

Resterande fem flickor är mer positiva till läsning, med utryck som avkoppling, mysigt, ett 

sätt att utveckla sin fantasi, lära nya saker, viktigt och härligt om man får välja bok, plats och 

tid. 

Tycker du om att läsa? 

Fyra av flickorna säger att de tycker om att läsa, tre tycker inte om att läsa och en flicka har 

kryssat i både ja och nej. Flickan som svarar både ja och nej, menar att det ”bror helt på vad 

jag läser”. Anledningen till att tre flickor inte tycker om att läsa var att ”det är tråkigt”, ”har 

aldrig tyckt det varit nödvändigt” och ”det tar mycket lång tid att komma in i boken”. De 

återstående fyra flickor som tycker om att läsa ger olika skäl, t.ex. att det är ”skönt att fly 

verkligheten en stund”, ”har lätt att läsa”, ”intressanta karaktärer” eller ”det blir enklare att 

sova”. 
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Vad för sorts texter (fakta, skönlitteratur) läser du i skolan? 

Av de åtta flickorna var det tre som säger att de läser både faktatexter och skönlitterära texter. 

”Allt möjligt som krävs för att klara skoluppgifterna”, menar ytterligare tre flickor. Vidare 

tycker en flicka att hon ”bara läser på svenskan” och en sista flicka ”har ingen aning”. 

Ungefär hur mycket läser du under en skoldag? Svar i procent. 

På denna fråga har en flicka inte gett något svar och en vet inte. Fyra flickor tror att de läser 

mellan 30 – 40 % på en skoldag. De två resterande flickorna tror att de läser mellan 50 – 60 

%. 

Tycker du det är viktigt att du får läsa flera olika sorters texter i skolan? 

Alla åtta flickorna tycker att det är viktigt att de får läsa olika sorters texter. Fem av flickorna 

menar att det är bra för att de ska bli förberedda på de texter de kommer att möta i framtiden. 

En flicka tycker det är bra att variera texter för både synens och intressets skull. Ännu en 

flicka menar helt enkelt ”för att man lär sig” och en sista flicka vet inte varför det skulle vara 

viktigt att få läsa olika sorters text i skolan. 

Tror du läsning kan påverka hur man skriver? 

Att läsningen påverkar skrivandet tycker fem av flickorna, medan de återstående tre tycker att 

det inte påverkar. De tre flickorna som inte tycker att läsningen påverkat skrivandet ger ingen 

förklaring till varför det inte påverkar. Fyra av dem fem flickorna som anser att läsningen 

påverkar skrivningen menar att deras sätt att skriva, grammatik, meningsbyggnad, 

styckeindelning och att det även deras inspiration utvecklas tack vare läsningen. En av dessa 

fyra flickor berättar att hon ”plockar” upp språkbruket från dem författare hon läser. Den sista 

flickan som tycker att läsningen påverkar, skriver att man ser om det är felstavat eller 

meningsbyggnaden är fel.  

Tycker du att man läser för lite eller för mycket i skolan? 

Sju av flickorna tycker att det läses lagom mycket i skolan, medan en flicka tycker att de läser 

för mycket. Fyra av de flickor som svarat att de varken läser för lite eller för mycket tycker att 

de läser lagom mycket i skolan. En flicka menar att de ”läser ju det man vill”, medan en 

annan flicka tycker att de ”läser rätt mycket men att det är bra”. Den sista flickan som tycker 

att det varken läser för lite eller för mycket vill inte att de ska läsa mer, men tycker fortfarande 
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att alla borde läsa. Den flicka som tycker att de läser för mycket i skolan menar att de ”läser ju 

hela tiden”. 

Hur tror du det påverkar din läsning om du läser något som du själv inte tycker är 

intressant? 

Fyra av flickorna är eniga om att läsa något som de tycker är ointressant påverkar deras 

motivation att fortsätta läsa negativt. En femte flicka säger att det påverkar men inte på vilket 

sätt. Två flickor tror inte att det påverkar deras läsning, även om en av flickorna kan förstå hur 

andra skulle kunna tappa läslusten om de läste något som inte väcker deras intresse. En flicka 

gav inget svar. 

Om det vore så att någon/eller några elever var mycket ointresserade av läsning. Vad 

skulle du ge för förslag på hur skolan skulle kunna göra för att få den/dessa elever 

intresserade av att läsa? 

Att låta eleverna själv få välja vad de vill läsa ger fem av flickorna som förslag. Låt de välja 

fritt, men sedan öka svårighetsgraden. Börja med kortare texter. Serietidningar bör också vara 

”okey läsning”, så länge de läser. Av de resterande tre ger två inget svar och den tredje ”har 

ingen aning”. 

Är det viktigt att du får utveckla din läsning i skolan? 

Frågan om att utveckla läsningen i skolan tycker sex flickor är viktig, en tycker inte att det är 

viktigt och en ger inget svar. Fyra av dem flickor som svarat ja på fråga 10 a motiverar sitt ja 

med att läsning är en viktig kunskap och en av flickorna påpekar att alla inte har 

förutsättningar för att utveckla sin läsning på fritiden och det blir därför viktigt att alla får 

chansen att utveckla sin läsning i skolan. Två av flickorna som svarat ja på fråga 10 a (Bilaga 

2) lämnade inget svar. Flickan som inte svarade på fråga 10 a svarade heller inte på fråga 10 b 

(Bilaga 2). Den flicka som svarat nej på fråga 10 a menar att hennes läsning utvecklats klart 

när hon var yngre och behöver därför inte fortsätta att utveckla sin läsning. 

Ungefär hur mycket läser du på din fritid? 

Tre flickor läser ingenting på sin fritid, två läser väldigt lite och av dem önskade en att hon 

läste mer. ”Konstant”, svarar en flicka att hon läser. Hon läser skönlitterärt både på internet 

och i böcker nästan hela tiden. En flicka svarar att hon läser varje dag. Hon läser ”inte 

skönlitteratur varje dag, men på nätet och andra saker”. En av flickorna gav inget svar. 



19 
 

Vad läser du på din fritid? 

På frågan om vad de läser på sin fritid svarar flickorna vanliga tonårsböcker, skönlitteratur, 

det som är intressant för tillfället, fantasy, tidningar, skolböcker, Facebook och bloggar. En av 

flickorna skriver att man ”läser hela tiden”, men när hon läser skönlitterära böcker är det 

karaktärerna som är det viktiga. 

Har du någon favoritbok/tidskrift? 

Harry Potter, Twilight, Män som hatar kvinnor och The picture of Dorian Gray är exempel på 

favoritböcker som fem av flickorna hade. Tre flickor hade ingen favoritbok och svarade 

därmed inte heller på fråga 13 b (Bilaga 2). 

Flickornas motivation till varför deras favoritböcker är så bra kunde vara att det var lätt att 

relatera till dem, för att böckerna målar upp en hel värld att ryckas med i, de är spännande och 

bra, har bra karaktärer och slutligen uppger en flicka att hon älskar författaren Oscar Wildes 

sätt att skriva på och att han berörde ämnen som var ”lite tabu” under den tiden boken kom ut. 

Vilket föredrar du att läsa bok eller titta på film? 

Film föredrar sex av flickorna medan en tycker både och. En flicka föredrar en bok framför en 

film. Hon tycker att ”läsa en bok kan vara som titta på en film”, men hon föredrar boken 

eftersom hon ”finner det mer avslappnande att läsa”. Flickan som kryssat i både lämnar ingen 

motivering. Elevernas motiveringar till varför de föredrar film är att det är roligare, lättare att 

förstå, kräver mindre fokus och att det är fascinerande att se och höra karaktärerna. En av 

flickorna väljer film framför böcker eftersom hon inte gillar att läsa. 

Brukar du låna böcker på bibliotek? 

Bibliotek brukar en av flickorna besöka medan resterande sju inte besöker något bibliotek.  

Läste någon för dig när du var liten? 

Gällande om någon har läst för dem när de var små hade alla haft någon som läst för dem. 

Övriga synpunkter 

Sju av flickorna hade inga övriga synpunkter. En flicka la till att hon ”inte gillar att läsa så 

mycket”. 
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4.3 Resultatsammanfattning 

Under denna rubrik kommer jag att sammanfatta resultaten från enkätundersökningen. När jag 

i texten skriver elever menar jag både pojkar och flickor, annars benämns de var för sig. 

Resultaten pekar på att det finns en negativ attityd mot läsning hos både pojkar och flickor. 

Endast en pojke svarar att han tycker om att läsa. Hos flickorna svarar fyra att de tycker om 

att läsa och en kryssade i både ja och nej (Bilaga 2). Hos pojkarna har två kryssat i både jag 

och nej och en har satt sitt kryss mitt i mellan ja och nej (Bilaga 2). Eleverna som svarat att de 

inte tycker om att läsa menar att det finns ett visst tvång kopplat till läsningen och att det är 

tråkigt. De elever som å andra sidan svarat att de tycker om att läsa kopplar läsningen ihop 

med avkoppling, njutning och ett sätt att lära sig nya saker. Fem flickor och elva pojkar ser att 

läsningen är en viktig kunskap för deras vidare studier, arbeten och även för att kunna fungera 

i samhället. Huvuddelen av eleverna tycker att det är viktigt att de får utveckla sin läsförmåga 

i skolan. Merparten av eleverna tycker inte att de läser för mycket i skolan. 

På sin fritid är det tre flickor som aldrig läser hos pojkarna är det fyra som inte läser 

någonting. De elever som läser på sin fritid läser allt från väldigt lite till nästan hela tiden. 

Pojkarna läser till största del faktabaserade texter. En pojke läser science fiction på sin fritid. 

Två av de flickor som visar upp en negativ attityd till läsning svarar att de läser tidningen 

ibland, medan resterande flickor läser ”olika böcker”, fantasy, ”vanliga tonårsböcker eller 

skönlitteratur. Pojkarna har inte någon favoritbok men två svarar fakta som favorit läsning 

eftersom den är intressant och ”kul” och ”i regel kortfattad. En pojke svarar att han har en 

favorit ljudbok som heter Vargbröder. Den är favorit därför att det är lättare att ta till sig 

innehållet då det ”är helt enkelt bara att lyssna”. Av flickorna svarar fem att de har någon 

favoritbok och det är överhängande skönlitterära böcker. 

Film föredrar så gott som alla elever förutom en flicka som inte föredrar något över den andra. 

En flicka föredrar att läsa bok framför att titta på film. Hon tycker att ”läsa en bok kan vara 

som att tittat på en film” men tycker personligen att det är mer ”avslappnade att läsa en bok”. 

Eleverna som föredrar film menar att en film är ”roligare”, ”lättare att förstå”, är ”mindre 

ansträngande” och är ”mer levande”. 

En flicka har svarat att hon gör biblioteksbesök och av pojkarna har sex svarat att de brukar 

låna böcker på biblioteket. Alla flickor hade någon som läste för dem när de var små. Hos 
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pojkarna hade tio någon som läste för dem när de var små, två pojkar svara att de inte haft 

någon som läst för dem när de var små. 

5 Analys och diskussion 

Många tonåringar prioriterar texter som ligger nära verkligheten (Molloy, 2003:316). Här 

märks en skillnad mellan flickorna och pojkarna. Flickorna läser både sådant som är mer 

kopplat till verkligheten som tidningar och Facebook men läser även skönlitterärt och fantasy. 

Medan pojkarna uppger att de läser faktatexter, tidningsartiklar, sportnyheter, Facebook m.m. 

En av pojkarna läser science fiction och det är den enda pojken som säger att han tycker om 

att läsa. Pekar detta på att denna pojke har utvecklat sin läsförmåga så pass mycket att han kan 

ta åt sig texten på en annan nivå än dem andra pojkarna, som inte tycker om att läsa? Samma 

tendens visar sig hos flickorna. Alla fyra flickorna som svarat att de tycker om att läsa samt 

den flicka som svarat både ja och nej om hon tycker om att läsa uppger att de läser 

skönlitteratur eller liknande texter på sin fritid. Dock är det en av de tre flickor som inte 

tycker om att läsa som säger att hon läser tidningar eller ”någon bok”. 

Boltz (2007:1–2) hur lärare och föräldrar bemöter dem böcker pojkarna uppskattar och njuter 

av som en betydande faktor i hur pojkars attityd till läsning byggs upp. Pojkarna vill ha 

böcker om motorcyklar och bilar, ormar och sport, dinosaurier och militärer och väljs för att 

hitta information eller som underhållning. De gånger pojkar väljer skönlitteratur, blir det 

oftast ”skräck”, science fiction, humor, action eller äventyr menar Boltz. Här kan jag se hur 

pojkarna i dagens könlösa samhälle kan möta ett ganska så stort motstånd i sitt bokval i 

skolan. Jag tror som många av eleverna i denna studie att elever med en negativ attityd till 

läsning ska få utgå ifrån sina egna intressen för att sedan bygga ut och bredda deras 

läserfarenheter. Boltz (2007:1–2) nämner också hur viktigt det är att eleverna läser mycket för 

att kunna utveckla sin läsförmåga. En av flickorna skriver att ”Även serietidningar bör vara 

okej. Så länge dem läser”. Många pojkar läser nog mer än de tror, eftersom de sitter framför 

datorn och spelar eller använder Facebook. Men de ser det kanske inte som läsning. En av 

pojkarna i denna studie beskriver läsning så här ”Läsning för mig innebär att sitta tyst och läsa 

en skönlitterär bok i en längre tid. Sånt tycker jag är tråkigt. Jag tycker om att läsa 

tidningsartiklar som handlar om något jag är intresserad av”. Läsning hos många elever har 

starka kopplingar till skönlitteratur så att de inte ser annan läsning som ”riktig” läsning. 

Den nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2004:12–33) pekar på att den ökade 

datorläsningen kan påverka pojkarnas läsförmåga negativt. Även här tror jag det är en fråga 
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om vad eleverna läser som påverkar deras läsförmåga. Pojkarna väljer att läsa om sina 

intressen på datorn. Flickorna använder också datorn och då för att läsa Facebook eller 

bloggar. 

Fler av eleverna säger sig uppleva ett tvång kopplat till sin läsning, något som skolan kan ta 

tillvara på och försöka ge eleverna fler valmöjligheter när det gäller läsningen. I den 

nationella utvärderingen av grundskolan 2003 har nära hälften av dem undersökta eleverna 

svarar att de bara läser när de måste (Skolverket, 2004:12–33) vilket även denna 

undersökning visar. 

Elever med många tråkiga läsupplevelser kan bidra till att de får en negativ attityd till läsning 

för att undgå fler misslyckanden (Eriksson, 2005:84). Tråkigt är ett uttryck som de flesta 

eleverna använder för att beskriva varför de inte tycker om att läsa, både flickor och pojkar. 

Med en negativ attityd till läsning krävs det mycket av läraren för att vinna över dessa 

antiläsare. Det krävs nya tag hos pedagogerna. Genom att höra någon läsa högt och att läsa 

själv kan goda läsupplevelser skapas (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001:49). Två pojkar ger 

högläsning som förslag till hur man skulle kunna motivera en elev som inte är intresserad av 

att läsa. Två andra pojkar tycker att mer bilder och färger i böckerna skulle gör det roligare att 

läsa eller ”att titta på en film med texter i”. Flickornas förslag till att öka läslusten är 

samstämmigt, låt eleverna välja själva vad de vill läsa. 

Molloy (2007:37) påpekar att det ofta förekommer att pojkar med läsmotstånd behandlas som 

en homogen grupp, vilket en av pojkarna bekräftar när han berättar att han ”tillhör då den 

gruppen som hatar att läsa”. Om en elev ser sig själv som en gruppmedlem där gruppen består 

av pojkar som hatar att läsa blir det en utmaning för läraren att omvända dessa pojkar och få 

dem att se sig själva som individer som kan tycka om att läsa bara de ger läsningen en chans, 

vilket en av pojkarna är inne på när han beskriver hur han skulle göra för att öka motivationen 

hos elever med ett läsmotstånd. Han menar att alla inte tycker om att läsa som ung utan det är 

något som kommer med ökad ålder. Men han tillägger dock ”eller så behöver de bara ge 

läsningen en chans och läsa en bok som de tycker verkar intressant”. Kanske håller denna 

gruppering att uppstå hos flickorna också. 

När pojkarna väljer sin läsning själv är det oftast faktabaserade texter. Texterna behandlar 

deras intressen, medan flickorna kan se tjusningen i att försvinna in i en annan värld för en 

stund. Endast en pojke beskriver sin läsning kopplat till att se inre bilder. Hos flickorna 

skildrar fyra flickor hur läsningen ger dem inre bilder av böckernas innehåll. Inre bilder är 
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något som många receptionsforskare lägger stor vikt vid att eleverna skapar när de läser. Men 

det är skillnad i hur denna förmåga visar sig hos elever. En del kan ”se” textens innehåll 

framför sig, medan andra elever har svårare att få fram några inre bilder. Dessa inre bilder 

ingår i begreppet envisionment. Begreppet betyder att föreställa sig, att se i fantasi (Molloy, 

2007:68). Meningsbyggnad och stavning är exempel på faktorer som hjälper till vid 

skrivandet. 

Merisuo-Storm (2006:111–112) beskriver hur viktigt det är för ett barn att tidigt möta en rik 

läsmiljö för att kunna utveckla en positiv attityd till läsning. En rik läsmiljö som innefattar 

böcker och tidningar och har föräldrar som ofta läser för sina barn, ökar chanserna att barnen 

bildar en positiv attityd till läsning. I denna undersökning har huvuddelen av eleverna haft 

någon som läst för dem när de varit små förutom två pojkar. Det intressanta med dessa två 

svar är att den ena pojken visar på en tydligt negativ attityd till läsning, medan den andra 

pojken har kunnat utveckla en positiv attityd till läsning utan någon läste för honom när han 

var liten. 

6 Metoddiskussion 

Valet av enkätundersökning som metod föll väl ut då resultaten kunde svara upp mot 

undersökningens syfte. För att kunna förbättra frågeenkäten användes en pilotenkät. Det 

medförde vissa förändringar genom att fråga fem (Bilaga 1) togs bort eftersom den visade sig 

vara för oprecist ställd.  Tre frågor tillkom, fråga: 2, 6 och 14 med följdfrågor (Bilaga 2). 

Dessa frågor lades till för att öka reliabiliteten. Fler frågor om vuxna läsande förebilder kunde 

gett en tydligare bild av elevernas läsande bakgrund. Fråga 15 (Bilaga 2) kunde varit mer 

specifik om eleverna brukar låna böcker under skoltid eller fritid. I skolan är eleverna oftast 

tvungna att låna böcker. I den slutgiltiga enkäten fanns endast en fråga om någon vuxen läste 

för dem när dem var små. Bakgrundsfrågorna kunde ha varit fler för att även det öka på 

reliabiliteten. Syftet med de få bakgrundsfrågorna var att undersöka pojkar och flickor i sig 

och inte bli färgad eller styrd av för mycket bakgrundsinformation som t.ex. etnicitet eller 

socialbakgrund. 

Valet att undersöka en årskurs 9 grundade sig på tankar om att niorna slutfört nästan hela sin 

grundskoleutbildning. Under denna period har eleverna mött skolans läsundervisning under en 

längre tid. Att utföra enkätundersökningen i fler klasser skulle ökat reliabiliteten. En 

undersökning i flera årskurser kunde ge en bild av hur elevernas attityd möjligt vis genomgår 

en förändring. 
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7 Avslutande diskussion 

Resultaten i denna studie visar tydligt att pojkarnas läsning grundar sig i deras egna intressen. 

Överlag har eleverna en negativ inställning till läsning. Av de elever som har en positiv attityd 

till läsningen är det fler flickor än pojkar. Både flickor och pojkar ser läsning som en viktig 

och nödvändig kunskap. Flickornas läsning riktar mer in sig på skönlitterär läsning. Flickorna 

kan se en njutning i att läsa en bok.  

Att använda och utmana elevernas alla sinnen vid läsning kan vara ett sätt att nå fler pojkar. 

Vid bildlektioner kan eleverna skapa kreationer som anknyter till det lästa. Lika så kan 

läsningen ligga till grund vid musiklektioner. 

För att kunna lära känna pojkar och flickors intressen som ska ligga till grund för deras 

läsning krävs en kontinuerlig kommunikation mellan lärare och elever. Att ha lärare under en 

längre tid kommer också att bidra till ökad kunskap om elevernas intressen. En god 

kommunikation kommer att underlätta för läraren/lärarna när de ska inspirera och vägleda 

eleverna i deras fortsatta läsning. 

Fortsatt vore det mycket intressant att undersöka djupare kring elevernas läsförebilder. Hur 

mycket påverkar andra läsande individer? Och hur mycket påverkar det om det saknas läsande 

förebilder? En vidare studie med intervjuer som metod skulle kanske kunna visa hur och 

varför elevernas attityder till läsning uppstår eller förändras. 

Vad är det i olika texter böcker som får eleverna att reagera negativt? En djupare 

undersökning av texter böcker som eleverna reagerar negativt på vore också intressant. Det 

vore även intressant att gå på djupet i elevernas datorläsande. Vad läser de för texter? Vad 

finns det för utbud av olika texter på internet? Skolbibliotekens påverkan och hur tänker 

skolorna kring skolbibliotekens syfte. Enligt skolagen (2010:800:11) ska bl.a. grundskolan ha 

tillgång till ett skolbibliotek.  



25 
 

Referenser 

Allard, Birgita., Rudqvist, Margret. & Sundblad, Bo, 2001: Nya lusboken. Stockholm: 

Bonnier utbildning. 

Boltz, H. Robin, 2007: What we want: Boys and girls talk about reading. I: School 

library media research, 10, 1–21. 

Denscombe, Martyn, 2000: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, Monika, 2005: Berättarlust – läslust. Ljungby: Sagomuseet. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert, 2009: Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert, (Red.), Handbok i kvalitativ analys. 

Stockholm: Liber. S. 13–37. 

Lindö, Rigmor, 2005: Den meningsfulla språkväven: om textsamtalets och den 

gemensamma litteraturläsningens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Merisuo-Storm, Tuula. 2006: Girls and boys like to read and write different texts. I: 

Scandinavian Journal of Educational Research, 50(2), 111–125. 

Molloy, Gunilla, 2003: Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur 

Molloy, Gunilla, 2007: När pojkar läser och skriver. Lund: Studentlitteratur. 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Huvudrapport – svenska/svenska som 

andra språk, engelska, matematik och undersökningen i årskurs 5, 2004. 

(09.05.2012) www.skoverket.se 

Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i 

matematik och naturvetenskap, 2010: Resultaten i koncentrat. (09.05.2012) 

www.skoverket.se 

Stukát, Staffan, 2005: Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Taube, Karin, 2009: Flickors och pojkars läsning. I: Samuelsson, Stefan, Dyslexi och 

andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur & Kultur. S. 104–137 



26 
 

SFS 2010:800, Skollagen, 2010. (09.05.2012) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/?bet=2010:800 

Vetenskapsrådet, 2002: Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet, 2011: God forskningssed, 1:2011. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Why boys don´t like to read: Gender differences in reading achievement, 2009: 

Canadian Council on learning. Lessons in learning, feb 18. (09.05.2012) 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED519285.pdf. Ottawa: Council on learning 

  



27 
 

 

Bilaga 1 – Frågeformulär pilotundersökning 

 Flicka 

 Pojke 

Årskurs_______________ 

 

1. Vad innebär läsning för dig?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Vad för sorts texter (fakta, skönlitteratur) läser du i skolan? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ungefär hur mycket läser du sammanlagt under en skoldag? Svara i procent. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

4 a. Tycker du det är viktigt att du får läsa flera olika sorters texter i skolan?  

 Ja 

 Nej 

4 b. Varför tycker du det är viktigt eller varför tycker du inte det är viktigt? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Skiljer det sig hur mycket du läser på olika lektioner? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6 a. Tycker du att man läser för lite eller för mycket i skolan? 

 För lite 

 För mycket 

 Varken för lite eller för mycket 

6 b. Varför tycker du man läser för lite eller för mycket i skolan? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7.  Hur tror du det påverkar din läsning om du läser något som du själv inte tycker är 

intressant? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Om det vore så att någon/eller några elever var mycket ointresserade av läsning. Har du 

något förslag på hur skolan skulle kunna göra för att få den/dessa elever intresserade av att 

läsa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9 a.  Är det viktigt att du får utveckla din läsning i skolan? 

 Ja 

 Nej 

9 b. Motivera ditt svar 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ __ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. Ungefär hur mycket läser du på din fritid? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11.  Vad läser du på din fritid? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12 a. Har du någon favoritbok/tidskrift? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12 b. Vad är det som gör din favoritbok/tidskrift så bra? 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Brukar du låna böcker på bibliotek? 

 Ja 

 Nej 

14. Läste någon för dig när du var liten? 

 Ja 

 Nej 

15. Övriga synpunkter. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Frågeformulär 

 

 Flicka 

 Pojke 

Årskurs_______________ 

 

1. Vad innebär läsning för dig?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2 a. Tycker du om att läsa? 

 Ja 

 Nej 

2 b. Vad är det som gör att du tycker så? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Vad för sorts texter (fakta, skönlitteratur) läser du i skolan? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Ungefär hur mycket läser du sammanlagt under en skoldag? Svara i procent. 
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 __________________________________________________________________ 

5 a. Tycker du det är viktigt att du får läsa flera olika sorters texter i skolan?  

 Ja 

 Nej 

5 b. Varför tycker du det är viktigt eller varför tycker du inte det är viktigt? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6 a. Tror du läsning kan påverka hur man skriver? 

 Ja 

 Nej 

6 b. På vilket sätt? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7 a. Tycker du att man läser för lite eller för mycket i skolan? 

 För lite 

 För mycket 

 Varken för lite eller för mycket 

7 b. Motivera ditt svar? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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8.  Hur tror du det påverkar din läsning om du läser något som du själv inte tycker är 

intressant? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Om det vore så att någon/eller några elever var mycket ointresserade av läsning. Vad skulle 

du ge för förslag på hur skolan skulle kunna göra för att få den/dessa elever intresserade av att 

läsa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10 a. Är det viktigt att du får utveckla din läsning i skolan? 

 Ja 

 Nej 

10 b. Motivera ditt svar 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Ungefär hur mycket läser du på din fritid? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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12.  Vad läser du på din fritid? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13 a. Har du någon favoritbok/tidskrift? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13 b. Vad är det som gör din favoritbok/tidskrift så bra? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14 a. Vilket fördrar du att läsa bok eller titta på film? 

 Bok 

 Film 

 Både och 

14 b. Motivera ditt svar 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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15. Brukar du låna böcker på bibliotek? 

 Ja 

 Nej 

16. Läste någon för dig när du var liten? 

 Ja 

 Nej 

17. Övriga synpunkter. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  



36 
 

Bilaga 3 

 

Godkännande för undersökning 

Jag Lars Pettersson söker härmed godkännande från rektor på Xxxxskolan för att få utföra en 

enkätundersökning av elevers attityd till läsning. Undersökningen ingår i mitt examensarbete i 

svenska. Undersökningen är frivillig och eleverna som väljer att medverka kommer att vara 

anonyma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektors underskrift: ____________________________________________ 

 

Namn förtydligande: ___________________________________________ 

 

 

 


