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Syftet med denna studie är att ta reda på några pojkars och flickors attityder till läsning i 

årskurs 8. Denna studie har bestått av ett bekvämlighetsurval och sammanlagt åtta 

semistrukturerade intervjuer har genomförts där hälften är flickor och hälften är pojkar. 

Genom intervjuerna har det framkommit att både pojkar och flickor väljer att läsa genren 

fantasy. Materialet visar även att attityden till läsning bland pojkar och flickor verkar vara 

positiv men att negativ attityd tenderar att förekomma mer hos vissa pojkar. Bland annat 

visade resultatet att läraren har ett stort inflytande över elevers attityd till läsning. Däremot 

eftersträvan av positiva attityder till läsning berörs av olika dilemman, till exempel att läraren 

ska beakta styrdokumenten men samtidigt skapa motivation till läsning hos eleven. 

___________________________________________________________________________
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1 Inledning 

I många fall väcks nyfikenheten för läsning vid tidig ålder och en känsla av gemenskap 

uppstår då barnet inte vill känna sig utanför. Både läskunniga barn och vuxna läser i princip 

hela tiden, allt från morgontidningen till en serietidning till en lånad roman från biblioteket. 

Alla människor har olika inställningar till läsning. Mellan pojkar och flickor skiljer sig 

attityderna till läsning (Merisuo-Storm 2006 s.112). Läsning tycks vara viktigt för alla 

individer i samhället. Hur kommer det sig att attityder kring läsning skiljer sig mellan pojkar 

och flickor?  

Enligt PIRLS-undersökningen (2012) ändras barnets läsvanor i takt med åldern. 

Uppenbarligen läser en del av Sveriges femtonåringar en roman någon gång per månad medan 

det finns andra svenska femtonåringar som inte läser alls (Lidberg 2009 s.12). Det 

förekommer faktorer som påverkar pojkars och flickors attityd till läsning. Bland annat 

framgår det att lärarens val av böcker påverkat elevers läsintresse (Merisuo-Storm 2006 

s.112). Även hemmen samt elevens sociala bakgrund kan inverka på elevers inställning till 

läsning.  

Utifrån mitt intresse för läsning, tyckte jag att det skulle vara intressant att studera några 

pojkar och flickors attityder till läsning i årskurs 8. Bland annat vill jag undersöka vilka 

genrer som pojkar och flickor föredrar att läsa. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka attityder som finns till läsning bland 

några pojkar och flickor i årskurs 8. 

 

För att undersöka detta utgår jag från tre forskningsfrågor. 

1. Vilka genrer föredrar några pojkar respektive flickor att läsa? 

2. Vilka attityder går att urskilja när det gäller läsning och finns det attityder som förekommer 

oftare? Vilka attityder i så fall? 

3. Hur påverkas några pojkar och flickors attityder till läsning av skolan och hemmen?  
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1.2 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är indelad i fem kapitel och i inledningen beskrivs bland annat läsning ur ett 

genusperspektiv och hur läraren kan påverka eleven till läsning. Därefter följer syfte, 

frågeställningar och begreppsdefinition av attityd. I kapitel två presenteras litteratur och 

forskning som har en anknytning till uppsatsens ämne. Metoden för studien beskrivs i kapitel 

tre. Därefter följs av kapitel fyra där resultat och analys presenteras. Till sist diskuteras det 

analyserade resultatet i kapitel fem som heter diskussion. Under det kapitlet anknyts det 

analyserade resultatet med tidigare forskning för att läsaren sedan ska kunna se olika aspekter 

ur ett större samhällsperspektiv. 

 

1.3  Begreppsdefinition av attityd  

Begreppet attityd kan beskrivas enligt följande: ”attityders funktion är bl.a. att de hjälper oss 

att förstå tillvaron genom att de organiserar och förenklar en komplicerad värld” (Einarsson 

2009 s.217). Begreppet attityd består av tre pelare -kognitiv, evaluativ och konativ. Den första 

innebär att alla sorters föreställningar räknas oavsett om de är sanna eller falska. Den byggs 

av erfarenheter eller vad andra högt uppsatta auktoriteter säger. Den andra pelaren betyder att 

föreställningarna som råder kan kopplas till ett känslomässigt tillstånd. Den kan bland annat 

skapa en positiv, negativ, accepterande eller avvisande ställningstagande hos individen. Till 

sist betyder den konativa pelaren att människor är beredda att ta ställning i olika situationer 

och agera enligt deras föreställningar (Einarsson 2009 s.217).  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Läroplanen och kursplanen i svenska med 

anknytning till läsning 

För att koppla ihop studiens syfte till detta kapitel vill jag förklara hur positiv eller negativ 

attityd till läsning kan påverkas av bland annat läroplanen och kursplanen i svenska. I 

läroplanen för grundskolan framgår det att eleven ska få möjligheter att läsa, skriva och 

samtala med andra för att utveckla sin kommunikationsförmåga (Skolverket 2012a s.13). I 

kursplanen för svenska står det skrivet att den undervisning som eleven får ska stimulera 

läs- och skrivlust (Skolverket 2015a s.1). Undervisningen ska erbjuda skönlitteratur från 

olika tider och från olika platser i världen. Eleven ska under sina år i grundskolan kunna 

läsa och analysera texter med olika syften. För att kunna göra detta ska hen få möjligheter 

att utöva olika lässtrategier som hjälper hen att förstå budskap, syften och motiv i olika 

texter. Därför ska eleven känna igen och förstå texter som är beskrivande, förklarande, 

utredande, instruerande och argumenterande. Exempel på sådana texter är tidningsartiklar, 

vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Skolan ska erbjuda en 

undervisning där eleven lär sig urskilja typiska drag för olika genrer (Skolverket 2015a 

s.7). 

    I kursplanen för svenska i årskurs 9 skrivs det även att eleven i slutet av grundskolan för 

att få betyget E, ska kunna läsa en text med flyt och välja ut en lässtrategi som passar den 

texten i fråga. Dessutom ska eleven kunna göra enkla sammanfattningar av lästa texter och 

finna orsakssamband eller tidsaspekter med andra texter, för att visa god läsförståelse 

(Skolverket 2015a s.11). 
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2.2 Läsningens betydelse för eleven 

Läsning är viktigt både i skolan och utanför, därför presenteras det i detta kapitel hur viktigt 

det är att eleverna får använda läsning i alla skolämnen. Svenskämnet är endast ett kugghjul i 

elevers läsutveckling (Skolverket 2011).  

Eleverna ska även få möjlighet att läsa andra ämnen än svenska som ska generera 

läskunskaper i stort (Liberg 2010 s.22). NO är ett sådant skolämne där läsningen inte används 

för utvecklingens skull utan ämnet riktar in sig på kunskapshämtning till skillnad från 

svenskämnet där läs- och skrivutveckling är en stor del i ämnet. Det vill säga att i NO-ämnet 

tränas inte läsning på samma sätt som i svenskan (Liberg 2010 s.22). Dessutom skriver 

Skolverket att ”allt bygge av kunskap kräver god läsförståelse och behärskning av olika läs- 

och skrivarter” (Skolverket 2011).  Läraren ska också hjälpa eleverna att behärska läsning för 

olika texttyper, till exempel argumenterande text (Geijerstam & Folkeryd 2013 s.40). Det 

förväntas även att eleverna ska lära sig läsa med ett kritiskt tänkande. Detta kritiska tänkande 

ska växa fram och följas ut ur skolan och in i samhällslivet (Nordlund 2009 s.83). På grund av 

detta är det viktigt att använda läsningen i alla skolämnen för att elevernas läsförståelse och 

läskunnighet ska befinna sig under utveckling (Skolverket 2011). 

 

  

2.3 PIRLS och PISA 

”Progress in International Reading Literacy Study” (PIRLS) är namnet på en internationell 

studie som genomförs av ”The International Association for the Evolution of Educational 

Achivement”, förkortat IEA. Eftersom denna studie har i syfte att ta reda på några pojkars och 

flickors attityder till läsning har PIRLS god relevans för denna uppsats, då det bland annat ger 

en bild av hur elevers attityder till läsning har varit tidigare.  

PIRLS-undersökningarna används för att undersöka om eventuella förändringar har skett 

angående elevers läsförmåga. PIRLS-undersökningarna ger även en beskrivning av vilken 

inställning elever i årskurs 4 har till läsning. Studien har hittills genomförts tre gånger: 2001, 

2006 och 2011. För att PIRLS-studierna ska kunna fastställa ett resultat undersöks bland annat 

elevers läsförmåga, elevers och deras föräldrars inställning till läsning, förändringar av elevers 

läsförmågor, beskriva och förstå lästrender i andra länder i förhållande till skolan som 
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organisation och jämföra resultat mellan länder när det gäller förbättringar kring 

läsundervisning (Lidberg 2009 s.12).   

Resultatet i PIRLS-undersökningen 2006 visar att svenska elevers läsförmåga står högt i 

rang ur ett internationellt perspektiv. Det är endast sex länder som befinner sig högre på listan 

av de femtiosju länderna som undersöks. Bland annat ligger Hongkong, Kanada och 

Luxemburg högst upp på listan över bäst resultat i studien. Studierna påvisar att barn som 

läser före skolstart har ett försprång när de sedan ska börja läsa i skolan. I de svenska hemmen 

läser många föräldrar för sina barn och det resulterar i att barnen redan innan skolstart kan 

läsa och skriva kortare meningar. Barnen skapar efter några år i skolan en större läslust än 

förut och det är hela två tredjedelar av Sveriges tioåringar som i årskurs 4 väljer att läsa på 

fritiden av eget intresse. Dock verkar detta intresse avta ju äldre barnet blir. Det uppges att 

endast en tredjedel av Sveriges femtonåringar läser romaner någon gång per månad. 

Dessutom finns det en tredjedel av Sveriges femtonåringar som säger att de inte läser alls 

(Lidberg 2009 s.12). Hemmiljön har visat sig ha en stor effekt på elevers inställning till 

läsning. En elev som innehar god läsförmåga och förståelse läser oftast självmant utanför 

skoltid, till skillnad från eleven som inte vill läsa frivilligt. Denna skillnad gör det tydligt för 

läraren vilken elev som visar på god läsförmåga (Merisuo-Storm 2006 s.111).  

PISA betyder ”Programme for International Student Assessment” och mäter följande:  

”Läsförståelse i PISA avser att mäta elevers förmåga att förstå, använda, reflektera över och 

engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential 

och för att delta i samhället” (Skolverket 2013 s.12). Denna studie görs var tredje år och både 

OCED-länder samt icke OCED-länder deltar. (Skolverket 2015b). Undersökningen 2012 

visade att svenska elever inte presterar på en lika hög nivå i läsförståelse som PISA-

undersökningen visade år 2003.  

Resultatet i PISA-undersökningen 2012 visade att svenska 15-åringars läsförståelse låg 

under genomsnittet av OECD-länderna. Det framgår i rapporten (2012) att till nivå 2, som i 

PISA-undersökningen bedöms vara basnivå med grundläggande kunskaper för fortsatt 

lärande, når inte 23 procent av Sveriges elever som deltar i studien. Nivå 5 innebär att 

eleverna klarar att lösa mycket komplicerade läsuppgifter. Här ligger Sverige på 8 procent i 

undersökningen vilket också är ett genomsnitt på OECD-länderna. Resultatet har även sjunkit 

genom åren då Sverige år 2000, när den första PISA-undersökningen genomfördes, hade 33 

poäng som sedan har sjunkit till 14 poäng år 2009. Detta tyder på ett försämrat resultat hos 

framförallt de lågpresterande eleverna, dessa har försämrat sina resultat med 56 poäng. De 
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högpresterande eleverna har också fått försämrade resultat, dock endast med 10 poäng under 

samma tidsperiod (Skolverket 2013 s.12).  

  

 

2.4 Läsning i förhållande till genus  

I denna studie har pojkars och flickors attityder till läsning studerats och därför kommer 

här en redogörelse över läsning i förhållande till genus, här är det även relevant att ta upp 

området genrer. 

I Sverige är pojkar och flickor på många sätt lika starka läsare, men även ålder och 

socialgruppstillhörighet påverkar (Lidberg 2009 s. 14). I undersökningen ”Modig och 

stark- eller ligga lågt 2005” som finns i boken boken Modig och stark- eller ligga lågt: 

skönlitteratur och genus i skola och förskola, diskuteras skriftspråket med fokus på genus. 

En flicka eller pojke som är uppfostrad i ett hem där skriftspråket är starkt kommer 

troligtvis att utvecklas till en stark läsare (Lidberg 2009 s.14). Svaga läsare är ofta pojkar i 

lågt sociala grupper (Lidberg 2009 s.14). Dagens forskning talar för att de 

socioekonomiska skillnaderna också påverkar skolresultaten mellan könen (Ingvar 2010 

s.16).  

Det sägs även att pojkar generellt underpresterar i bland annat läsning och att en förklaring 

kan vara att pojkar överlag har bättre matematiskt tänkande, till skillnad från flickor som 

tycks ha en bättre verbal förmåga, vilket inkluderar läs- och skrivförmåga (Ingvar 2010 s. 17). 

Grunden till detta ska, enligt författaren, sitta i det biologiska hos människan. Pojkar kommer 

in i puberteten en aning senare än flickor, men detta ska däremot inte påverka pojkars 

läskompetens. Denna hypotes om den biologiska påverkan till läsning har dock på senare tid 

blivit ifrågasatt då begåvningsfaktorer inte går att fastställa. Eftersom pojkar läser mindre än 

flickor, påverkas deras språkmognad och det syns vid prestationer i skolan. Detta hämmar 

pojkars förmåga att arbeta individuellt och självständigt (Ingvar 2010 s.17).  

    Bristen på motivation till läsandet bland elever tros bero på att intresse för olika genrer inte 

tas upp i skolan. I synnerhet gäller detta pojkar då de har svårare att genomföra saker om de 

inte har förstått syftet med uppgiften. Det är främst i svenskämnet som pojkar och flickors 

resultat i läsning skiljer sig åt markant (Damber 2013).  

    Flickor intresserar sig för att läsa mysterier, romantik och om djur i årskurs 6 och 7, i 

motsats till pojkar som väljer att läsa äventyr, sport och science fiction. Flickor är i större 
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utsträckning än pojkar, intresserade av att läsa självbiografier och kärleksberättelser med 

inslag av djurskildringar. Pojkar finner sitt läsarintresse i det mer okända och hårda som till 

exempel krig och resor (Svensson 1989 s.45).  

 

2.5. Positiv attityd till läsning 

Naturligtvis är det viktigt att förklara vad som kan påverka elevers attityd till läsning och 

en person som ägnar mycket tid åt läsning tycker förmodligen om att läsa (Fredriksson & 

Taube 2012 s.30). I PISA-undersökningen år 2009 undersöktes det vilka attityder elever 

har till läsning genom enkäter. Resultatet visade att de svenska eleverna hade lägre läslust 

än andra femtonåriga elever inom OECD-länderna. I PIRLS-undersökningen förekommer 

det en punkt om föräldrarnas inställning till läsande. Om föräldern har en positiv 

inställning till läsning, tenderar den goda inställningen att överföras till barnet. De barn 

som karaktäriseras som starka läsare har en relativt positiv inställning till läsning. Därför 

har forskningen kunnat urskilja en tydlig koppling mellan läsinställning, läsförmåga och 

resursstarka hem. Barn som läser mycket har ett större ordförråd och kan enklare följa med 

i en text. De barn som tenderar att ha lätt för läsning, kan påverka resultatet i PIRLS-

undersökningen eftersom de visar att just de läskunniga eleverna har en positiv attityd till 

läsning. Dock behöver inte detta vara helt sant då läskunniga elever ändå kan ha en negativ 

attityd till läsning (Skolverket 2012b).  

Det finns fyra fastställda former av motivation för läsning (Svensson 1989 s.42). Den 

första handlar om en egen drivkraft för att läsa, att personen vill läsa för nöjes skull och 

denna drivkraft träder ofta fram i tidig ålder. Den andra drivkraften är att personen kan 

använda sin fantasi och tanke och resultatet av det blir att personen kan reflektera över sig 

själv, d.v.s. sitt handlande och sitt tänkande. Den tredje handlar om att personen ska lära 

känna världen. Det vill säga att uppleva spänning och problemlösning. Kontentan av detta 

handlar om att skapa en förståelse för omvärlden. Den fjärde och sista innebär att inre 

motivationer som nyfikenhet ställs mot erfarenheter hos personen. Personen kan känna att 

hen vill fly verkligheten och in i en fantasivärld, söka ett behov av självbekräftelse i en 

biografi eller söka råd i en faktabok. Alla dessa fyra former av motivation samspelar med 

olika läsfaser i barnens liv. Ett exempel är i mognadsfasen då personen utvecklar 

läsförmågan ur ett litterärt-estetiskt perspektiv och detta sker i åldrarna 14−17. I denna 

ålder upptäcks en mer kritisk och självcentrerad sida hos personen och ett intresse för olika 
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värdeskalor. Intresset för att läsa faktaböcker med utgångspunkter som vad och varför, 

ersätts istället med kärleksberättelser och biografier (Svensson 1989 s.43−45). 

    I likhet med PIRLS-undersökningen 2006 betonar sociologen Pierre Bourdieu (2002) 

kopplingen mellan hemmet och barnet. Av det skapade han begreppet habitus. Det innebär 

att människor inte följer regler som sätts upp utan följer handlingar som utförs av andra 

människor. Det vill säga att barn styrs av vanor som genomförs av vuxna och dessa vanor 

överförs till barnen. Om föräldrarna har en positiv attityd till läsning och läser för sina 

barn, finns det en god chans att barnet utvecklar ett gott ordförråd (Bourdieu 2002). 

Många barn som tycker om att läsa väljer sin umgängeskrets efter det. Detta samband har 

fått namnet Matteus-effekten eller som heter på engelska ”rich-get-richer”. Sambandet 

visar att valet av umgängeskrets är en påverkande faktor till att elever utvecklar positiv 

attityd till läsning (Molloy 2007 s.17). Som tidigare nämnts, har hemmiljön en inverkan på 

barns attityder till läsning. Valet av läsning kan även kopplas till samhällsklass. Barn som 

väljer att läsa skönlitteratur på fritiden använder sina läskunskaper till lustläsning. Elever 

som uppfattar skönlitterär läsning som ansträngande läsning, kan uppleva att motivationen 

till läsningen inte finns där från start.  

   

 

 

2.6 Negativ attityd till läsning  

En negativ attityd påverkas också av olika faktorer. Som tidigare nämnts, påverkas barns 

inställning till läsning bland annat av resurser i hemmet. Dock finns det även andra 

faktorer som bidrar till elevers negativa attityd till läsning och skolan är en sådan faktor. 

Det är oerhört viktigt att läraren regelbundet kan erbjuda läsning som matchar elevens 

intresse. Om läraren endast ber eleven läsa texter som är valda på grund av lärarens eget 

intresse, kommer eleven att få en negativ inställning till läsning. Det framgår av följande 

citat ”They should learn to choose appropriate reading material for different purposes and 

to search for information from different sources” (Merisuo-Storm 2006. s. 111). Många 

elever anser att läsning är tråkigt och detta tros bero på valet av böcker. Det förekommer 

naturligtvis situationer där läraren möter motstånd kring elever och läsning. Det kan även 

förekomma problem mellan eleven och deras motivation till läsning. Eleven som vill läsa 

och lära sig mer, vill endast läsa vissa genrer. I läroplanen står det skrivet vilka genrer 
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eleverna ska läsa under sin skoltid och skolan kan dessutom ha en begränsad uppsättning 

av böcker som kan hämma elevens läslust. Därför undviker många lärare att styra elevers 

bokval eftersom de är rädda att läslusten ska försvinna. Men samtidigt måste läraren 

förhålla sig till både kursplanen och skolans budget (Molloy 2008 s.79). 

    Läsning kan uppfattas som tråkigt för många pojkar och då måste läraren undersöka 

detta djupare. Svaret verkar vara läsningens användbarhet för eleven i stort (Molloy 2007 

s.9). Citatet nedan visar hur läsning kan uppfattas på olika sätt: 

 

Often boys who in school dislike literacy lessons nevertheless use reading and writing for many 

purposes outside school. They feel that knowing how to read is important but reading itself is not.  

For boys there is a contrast between school reading and ‘‘life reading’’. (Merisuo-Storm 2006 s.113) 

 

Dock förekommer det också flickor som anser att läsning är tråkigt (Molloy 2007 s.9). 

    Det framkommer att elever som inte är positiva till läsning, är dessutom inte goda läsare. 

Dessa elever tenderar att läsa långsamt och krystat. De gör längre pauser mellan ord och 

sammansatta huvudsatser. En vanlig handling är att undanhålla sina lässvårigheter för lärare 

och föräldrar i tidiga skolår, vilket resulterar i att elever ofta inte får de stöd de behöver. Det 

vill säga om en elev har lässvårigheter och dessa inte förbättras, kommer elevens attityd till 

läsning med största sannolikhet bli negativ. Rädslan att läraren ber eleven läsa högt i 

klassrummet skapar en knut i magen hos många elever. Det uppstår en känsla av pinsamhet 

och rädsla att göra bort sig inför sina klasskamrater. Även detta är en viktig anledning till 

varför elever, i synnerhet elever med lässvårigheter, inte tycker om att läsa. Lärarna bör därför 

ge beröm för de framsteg som eleverna gör, det vill säga att skapa ett självförtroende hos 

eleverna i förhållande till läsning (Molloy 2007 s.15).  

Lärarna bör även arbeta med didaktiska utgångspunkter: varför läser vi, vad läser vi och 

hur läser vi? Om läraren kan skapa motivation hos den negativa, lässvaga eleven har läraren 

oftast genomsyrat de didaktiska aspekterna i sin undervisning (Molloy 2007 s.98). 

 

2.7  Arbeta med läsning i klassrummet 

Vad kan läraren göra för att påverka eleverna till en positiv upplevelse kring läsning? Molloy 

menar att ”skolans uppgift är att bidra till ett dialogiskt klassrumsklimat som kan bygga upp 

olika slags stödstrukturer för reflekterande samtal, varav läsloggen kan vara en del” (Molloy 
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2008 s.81). I läsloggen kan eleven skriva ner sina tankar och reflektioner om boken som hen 

läser. Eleven kan också beskriva sina tankar utifrån en eventuell bild som finns i boken. Sedan 

kan dessa tankar och beskrivningar diskuteras i helklass. Denna metod gör det möjligt för 

eleven att samla sina tankar och reflektera över eventuella egna erfarenheter som kan kopplas 

till texten (Molloy 2008 s.81).  

Läsloggen skapar en trygghet för eleverna eftersom det inte finns rätt och fel i deras 

egna reflektioner. Det är enklare för eleverna att förbereda sig i god tid för bokdiskussion 

än att svara på en åsiktsfråga oförberedda. Läsloggen hävdas vara en god metod på flera 

punkter, bland annat att den är reflektions- och tankeutvecklande för att eleverna får 

uttrycka sina spontana åsikter. Läsloggen tillför även elevinflytande över undervisningen 

eftersom eleverna får uttrycka sina funderingar och tankar (Molloy 2008 s.82). 

Det finns även andra sätt att arbeta med läsning i klassrummet. Till exempel finns det 

möjlighet att diskutera skönlitterära böcker i helklass Ett av flera exempel är att diskutera 

boken Flugornas herre, där temat är mod och rädsla. Utifrån detta kan eleverna arbeta med 

läsförståelse och läraren får en övergripande bild om eleverna har skapat sig en förståelse 

för omvärlden. Genom att diskutera skönlitteratur ger läraren även möjlighet för eleverna 

att granska det svenska språket och berika sitt ordförråd (Molloy 2003 s.136).  

Dessutom är det viktigt att förstå att svaga läsare kan ha svårt att läsa skönlitteratur. Till 

exempel tycks många pojkar vara svaga läsare och detta kan bero på att de inte vet varför 

de ska läsa böcker. De förknippar läsning med provsituation och att läraren bedömer deras 

läsprestation. Därför måste läraren försöka få de lässvaga eleverna att bli fängslade av 

litteraturens värld men att kanske börja på ett annat vis, till exempel genom att se en 

teateruppsättning baserad på en bok och sedan fundera över om det boken eller pjäsen som 

var bäst och varför. På detta sätt framhåller läraren den skönlitterära texten på ett annat sätt 

men innehållet är detsamma (Arfwedson 2006 s.39). 

3 Material och metod 

3.1 Val av metod 

 

Den här studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ metod är ett 

bra val för att få tillgång till djup information: ”här utnyttjas samspelet mellan den som frågar 
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och den som tillfrågas till att få så fyllig information som möjligt” (Stukát, 2005 s.39). 

Eftersom jag undersöker attityder till läsning anser jag att intervjuer är ett bra metodval för 

min studie och jag har därför konstruerat en intervjuguide (se bilaga 1). Den kvalitativa 

forskningsmetoden gav mig möjligheten att ställa följdfrågor och jag kunde då skapa en 

dialog mellan informanterna och mig själv. Detta i sin tur tror jag genererade att 

informanterna slappnade av och kunde ge mig fylligare information. Även andra forskare 

skriver att användning av en intervjuguide ger möjlighet för följdfrågor och djupare reflektion 

av informanterna eftersom de noggrant kan fundera sina tankar och intervjusvar (Stukát, 2005 

s.38). 
Intervjuerna bestod av ljudinspelningar och de semistrukturerade frågorna gav möjlighet 

för en god struktur men med plats för flexibla följdfrågor (Denscombe 2009 s.234). Om 

kvantitativa enkäter istället skulle använts, skulle jag inte kunnat ställa följdfrågor som 

plötsligt kan dyka upp. Dessutom i en kvantitativ metod där enkäter skulle genomföras, 

skulle en direktkontakt mellan mig och informanter inte vara möjlig. Därmed skulle jag 

förlora chansen att få tillgång till djup information.  

 

3.2 Urval 

Studien är baserad på ett bekvämlighetsurval och det innebär att forskaren använder sig av 

informanter som är lättillgängliga för studien. Denna typ av urval är också ypperligt för 

skribenten som har begränsad forskningstid (Stukát, 2005 s.57). Även den geografiska 

placeringen i Sverige har haft betydelse i denna studie då jag inte har haft möjlighet att åka 

runt i landet för att undersöka en stor population. Till denna studie har valts en stor 

högstadieskola i Mellansverige med ca 800 elever. Jag förmedlade erbjudandet till två 

klassföreståndare som jag sedan tidigare är bekanta med. Samtliga elever går i årskurs åtta 

och varje klass består av ca 25 elever. Klassföreståndarna förmedlade erbjudandet till sina 

elever som själva fick välja om de ville delta eller inte. Det var fyra elever från respektive 

klass som svarade ja och det var både pojkar och flickor. Under processen råkade jag utför 

ett bortfall där tre av åtta informanter valde att inte delta. Dock fann jag nya informanter 

som ersatte bortfallet i studien och därför berörde det inte min studie. Eftersom jag som 

forskare har avsikten att ha ett genusperspektiv har åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar 

intervjuats.  
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3.3 Genomförande 

Innan intervjuerna kunde genomföras skickade jag ut ett informationsbrev till 

klassföreståndaren (se bilaga 2). I och med att informanterna går i åttonde klass, är de 

minderåriga och därför har jag skickat ut ett informationsbrev samt frågan om samtycke till 

deras vårdnadshavare (se bilaga 2).  

När samtliga samtycken var insamlade kunde jag påbörja att intervjua informanterna. Jag 

frågade personalen på skolan om vi kunde få tillgång till ett rum där risken att vi skulle kunna 

bli störda var liten. Ett rum som är isolerat från störande ljud är att föredra eftersom onödiga 

ljud kan förstöra inspelningen och forskaren bör välja en så tyst plats som möjligt för att 

försäkra sig om att inspelningen blir användbar och hörbar (Stukát 2005 s.38). 

     Förberedelserna inför varje intervju bestod av att iordningställa två inspelningsapparater 

eftersom det finns en risk att den ena inspelningen blir oanvändbar pga. dålig ljudkvalité 

(Stukat 2005 s.39). Jag och informanten satte oss i ett avskilt rum och jag läste upp samtliga 

forskningsetiska principer eftersom jag ville försäkra mig om att hen hade förstått dem, bland 

annat hur viktigt det är att informanterna upplever trygghet och förstår att deras medverkan är 

frivillig (Vetenskapsrådet 2014). Efter uppläsandet av forskningsprinciperna genomfördes 

hela intervjun utan problem. Intervjuprocessen följde den planerade intervjuguiden men den 

rymde också möjligheter för följdfrågor. Under intervjuns förlopp ställde jag en följdfråga till 

samtliga informanter som var följande: ”När du läser, brukar du uppleva att boken skapar en 

film i ditt huvud?”. Informanterna gavs även möjlighet i slutet av intervjuerna att berätta 

något som de själva ansåg kunde vara värt för mig att beakta i studien. Jag anser att det var 

viktigt att informanterna fick tillgång till samma tydliga information. Genomsnittstiden för 

samtliga intervjuer blev cirka 15 minuter.  

Även om jag är medveten om att informanterna är få, anser jag att den mängd data jag har 

att tillgå räcker till att forskningsfrågorna ska kunna besvaras. Anledningen till att 

genomsnittet på intervjuerna blev 15 minuter, var att eleverna var fåordiga och jag fick många 

gånger försöka få eleverna att motivera sina svar. Jag hade förväntat mig att informationen av 

åtta informanter skulle vara mer innehållsrik än den mängden information som jag fick 

tillgång till.  
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3.4 Databearbetning och analysmetod 

Den analysmetod jag har valt att använda kallas för meningskoncentrerad metod. Det 

insamlade materialet har analyserats på följande sätt. Till och börja med har jag transkriberat 

materialet grovt. Det vill säga att jag har skrivit ned hela intervjun men jag har utelämnat till 

exempel pauser eller tonhöjningar. Dessa detaljer är mer karaktäristiska för en CA-

transkribering. Denna grova transkription hjälpte mig att få en översikt av materialet, sålla ut 

det mest användbara och intressanta data. Det krävs att forskaren översiktligt reducerar sitt 

material för att urskilja den data som känns mer relevant för studiens syfte och 

forskningsfrågor (Denscombe 2009 s.375). För att kunna tolka framtaget material, använder 

forskaren fem analysstadier: förberedelse av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, 

verifiering av data och presentation av data (Denscombe 2009 s.373). För att bearbeta ett 

resultat har jag först sökt efter kodord (se bilaga 3) i de transkriberade intervjuerna och 

kodorden har haft en koppling till mina forskningsfrågor. De utvalda kodorden har grupperats 

till passande kategorier: positiv attityd, negativ attityd, genrer, lärarens roll och läsning i 

förhållande till uppväxt. Kategorier ger en tydlig bild av vad som är viktigt att beakta och 

varför det är relevant att lyfta just den informationen (Denscombe 2009 s. 373). Dessa 

kategorier har jag analyserat med anknytning till det insamlade materialet för att skapa en 

struktur och tydlighet i kapitel 4. Efter detta har jag tolkat dessa kategorier och hittat samband 

mellan empirin och tidigare forskning. Här har jag kunnat urskilja mönster, likheter, 

skillnader och ifrågasättanden mellan empirin och tidigare forskning. Jag har även skapat 

matriser vilket hjälper läsaren att få en överblick. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

När en forskare genomför en undersökning behöver hen ha två begrepp i åtanke. Dessa 

begrepp kallas för validitet och reliabilitet. Det är viktigt att dessa begrepp beaktas genom 

hela undersökningsprocessen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012 s.57).  

    Validitet innebär att det finns ett samband mellan det som skribenten mäter och det som 

studien har i syfte att mäta. (Esaiasson m.fl. 2012 s.57). Den här studien har mätt attityder till 

läsning bland pojkar och flickor i årskurs 8. Med hjälp av intervjufrågorna (se bilaga 1) som 

jag har utformat i förhållande till både syfte och frågeställningar, anser jag att mitt fokus har 

legat på attityder. På grund av att denna studie är baserad på intervjuer har informanternas 
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personliga åsikter och tankar blivit en betydande faktor. Informanterna har talat ur ett eget 

perspektiv där deras upplevelser har beskrivit en uppfattning om deras inställning till läsning. 

Dock är det svårt att generalisera resultaten eftersom intervjusvaren har en personlig 

anknytning. Det är även problematiskt att generalisera resultatet då studien endast består av 

åtta informanter, detta medför att resultatet endast representerar en bråkdel av Sveriges 

skolelever. Däremot genom att upprätthålla syftet genom hela studien anser jag att studien 

förhåller till validitet på ett rimligt sätt. 

     Reliabilitet handlar om trovärdighet, det vill säga framställs studien på ett trovärdigt och 

rimligt sätt? Detta ger en hög tillförlitlighet (Denscombe 2009 s.424). Dock är det svårt att 

upprätthålla hög reliabilitet i kvalitativa intervjuer eftersom forskaren ofta arbetar med 

informanters tankar och åsikter. Därför går det inte att påstå att studiens informanter skulle 

svara felaktigt då det i slutändan handlar om tankar och upplevelser (Denscombe 2009 s.117). 

Informanterna har beskrivit läsning ur ett eget perspektiv och deras åsikter kan sedan ändras 

om en annan forskare gör en likadan studie som denna.  

 

3.6 Etiska principer  

Det förekommer fyra etiska krav som Vetenskapsrådet ställer dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa ska forskaren beakta vid 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet 2014). Nedan beskriver hur jag har beaktat de 

forskningsetiska principerna i denna studie.   

Informationskravet, innebär att informanten ska känna till att dess medverkan är frivillig 

och ska förstå vad hen bidrar med till studien. Informanten kan om så önskas, avbryta sin 

medverkan när den vill. När jag presenterade mig inför klassen talade jag om de fyra etiska 

kraven, för att säkerställa deras förståelse av vad det innebär att vara med i en studie. Vid 

uppstarten av intervjuerna upprepade jag kort igen de forskningsetiska principerna för 

informanterna. Detta eftersom tydlighet är viktigt vid forskning (Stukát 2005 s.38). Jag ville 

vara så tydlig som möjligt för att minska risken för missförstånd. 

Samtyckeskravet, handlar om att informanten måste ge sitt samtycke för att intervjun ska 

kunna få genomföras. Om informanterna är minderåriga ska ett samtycke från vårdnadshavare 

lämnas in för att den minderåriga ska få delta. I detta fall var informanterna under 15 år och 

därför fick de ett informationsbrev hem till sin vårdnadshavare. Med detta informationsbrev 

bifogade jag ett dokument där deras vårdnadshavare fick medge sitt samtycke eller inte, som 
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de tog tillbaka till mig. På detta sätt har jag försäkrat mig om att endast informanter som har 

fått samtycke av sina vårdnadshavare, har deltagit i studien.   

Konfidentialitetskravet betyder att informanters identitet inte får avslöjas på något sätt och 

informanternas personuppgifter ska beaktas med största möjliga säkerhet. Ett tecken på att jag 

har uppfyllt detta krav är att informanternas personuppgifter inte har avslöjats. Information 

om informanterna har anonymiserats och för att beskriva informanterna har endast kön 

angivits.   

Nyttjandekravet, handlar om att de insamlade materialet enbart ska användas i 

forskningssyfte. Det insamlade inspelningsmaterialet har endast använts i denna studie och 

kommer därefter att förstöras när denna uppsats har fått ett godkänt betyg. Informationen om 

att den färdigställda uppsatsen kommer bli publicerad på Divaportalen på Mälardalens 

Högskola har framgått till samtliga informanter.  

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens insamlade data och resultat. Resultatet har skapats via 

koder som sedan har bildat kategorier och dessa är: positivt attityd, negativ attityd, genrer, 

skolans roll och läsning i förhållande till uppväxt. Jag har även valt att skapa tabeller som ger 

en tydlig bild av informanternas tankar och åsikter kring ämnena.  

 

4.1 Positiv attityd  

Tabell 1 visar hur varje informant har svarat angående vad de tycker om läsning, det framgår 

även vilken attityd respektive informant har till läsning.  

 

Tabell 1. Positiv attityd. 

Namn Attityd till läsning Vad anser ni om att läsa böcker?  

Alma Positiv  ”Det är kul att läsa böcker som man inte kan lägga ifrån 

sig för att de är så bra” 

Benny Positiv  ”Det är roligt att läsa en spännande bok och efter skolan är 

det skönt att ta det lugnt”  
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Daniel Negativ ”Jag läser inte mer än vad läraren säger att jag ska läsa” 

Cecilia Positiv ”Jag läser för att slappna av efter skolan” 

Emilia Positiv  ”Ibland hittar jag en bra bok och då är det kul att läsa, man 

får använda sin fantasi” 

Filip Positiv ”Jag kan läsa ut en tjock bok på en dag eftersom det är så 

spännande att läsa”  

Gabriella Oftast negativ ”Läser bara när jag får en uppgift i skolan att läsa" 

Hampus Positiv ”Liksom när man läser, får man använda mycket av sin 

fantasi för vissa böcker kan man nästan föreställa sig 

bilderna i huvudet när man läser” 

 

Som nämndes i avsnitt 1.3 Begreppsdefinition av attityd, finns det fyra typer av attityder 

(Einarsson 2009 s.217). Bland informanterna har kognitiv och evaluativ attityd kunnat 

urskiljas. Både pojkarna och flickorna har skapat sina attityder via erfarenheter men också 

format dem med hjälp av sina känslor, alltså antingen har de en positiv eller negativ känsla till 

läsning. Antalet pojkar med positiv attityd visade sig vara lika många som studiens antal 

flickor med positiv attityd. Det vill säga att tre av fyra pojkar i studien har en positiv attityd 

till läsning och uttrycker att läsning är roligt eftersom de får använda sin fantasi. Dessutom 

förknippar tre av fyra flickor läsning som positivt.  

 

Tabell 2 redogör för tre aspekter. Vad tänker du på när du hör ordet bok? Varför är det bra att 

läsa? Och hur många skönlitterära böcker läser du på ett halvår?  

 

 

 

 

Tabell 2. Positiv attityd. 

 

Namn

  

Vad tänker du på när du hör ordet 

bok? 

Varför är det bra att 

läsa? 

Hur många skönlitterära 

böcker läser du på ett 

halvår? 

Alma ”Jag tänker på föremålet bok” ”Man tränar det 

svenska språket och 

när man läser 

behöver man inte 

”Oj, kanske fem böcker” 
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stressa” 

Benny ”Tänker på en bok” ”Det är nyttigt att 

träna sitt ordförråd” 

”Läser typ fem böcker” 

Cecilia ”Jag tänker på en bok i 

bokhyllan” 

”Jag lär mig mycket 

genom att läsa, det 

är så jag lär mig 

bäst” 

”Jag läser ungefär åtta 

böcker på ett halvår” 

Daniel ”Tänker på tråkiga böcker” ”Man övar på sin 

svenska” 

”Läser inga böcker på 

fritiden. Bara typ två böcker 

varje termin när läraren 

säger det” 

Emilia ”Hmm jag tänker nog på läsning” ”Det är bra att 

kunna läsa både 

svåra och lätta 

böcker” 

”Jag läser kanske sju 

böcker” 

Filip ”Jag tänker på ord som bildar 

meningar, som sen blir en bok 

med en handling” 

”Det är bra att läsa 

för att man lär sig 

nya ord och ibland 

kan det vara skönt 

att slappna av med 

att läsa en bok” 

”Tror att jag läser tio böcker 

ungefär, är inte säker” 

Gabriella ”Jag tänker nog på böcker” ”Man lär sig väl 

nya ord typ” 

”Vet inte, kanske två 

böcker” 

Hampus ”Jag tänker på kunskap” ”Det är kul och man 

kan slappna av” 

”Kanske sju böcker typ” 

 

Pojkar förknippar ofta ordet läsning med det fysiska föremålet bok, dock förknippar de även 

ordet med struktur och ord som bildar meningar, som i sin tur kan förmedla kunskap. Det 

tycks finnas en gemensam åsikt mellan flickor och pojkar som anser att läsning är 

underhållande. De menar också att läsning är nyttigt genom att de får träna på sin svenska och 

att genom läsning finns stora möjligheter för lärande. Två pojkar använder även läsning som 

en form av avslappning och för att koppla bort eventuell stress. Utifrån detta kan vi urskilja en 

överensstämmelse mellan läsning och avkoppling.  

   Många av eleverna går ibland till biblioteket och gör det oftast på eget bevåg. Även här 

finns det en gemensam nämnare till pojkars och flickors positiva attityder till läsning, 
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nämligen biblioteket. Dock framgår det i resultatet att stadsbiblioteket oftast är mer prioriterat 

än skolans bibliotek. Denna prioritering skiljer sig inte åt varken hos pojkar eller flickor. Båda 

könen menar att de föredrar stadsbiblioteket då de känner sig begränsade när det gäller 

skolans bibliotek eftersom de anser att urvalet av böcker är för smalt. Utbudet hos ett 

bibliotek verkar ha en positiv inverkan på pojkars och flickors attityder till läsning. 

 

 

4.2 Negativ attityd 

I tabell 3 går det att urskilja varför elever har en negativ attityd till läsning. Negativa attityder 

förekommer endast bland två informanter och därför verkar positiva attityder vara överlägset 

fler enligt empirin. Däremot påpekar de negativt inställda eleverna hur tråkigt det är att läsa. 

Tabell 3. Negativ attityd 

Namn Attityd till läsning Varför har du en negativ attityd till läsning? 

Daniel Negativ ”Jag hatar att läsa eftersom läraren ofta säger till 

oss vad vi ska läsa. Det är nästan alltid tråkiga 

böcker, vi får bara ibland välja själva. Det känns 

onödigt att läsa en massa böcker som man ändå inte 

kommer komma ihåg senare” 

Gabriella Oftast negativ ”Jag gillar inte att läsa, det känns helt enkelt inte 

roligt. Jag läser bara när läraren säger att jag ska 

läsa. Ofta får vi inte välja böcker själva utan måste 

läsa en jättetråkig bok därför läser jag långsamt 

Läraren bedömer också hur bra jag läser, det känns 

jobbigt. 

 

I materialet framgår det att elever med negativ attityd till läsning menar att när de väl läser, 

läser de endast för att de är ett krav. Läraren ställer krav på att eleverna ska läsa och då 

uppfattar eleverna att läsningen blir ett måste. De vill inte läsa frivilligt och anser att läraren 

ofta styr vad eleverna ska läsa. En avgörande faktor om eleverna har en positiv eller negativ 

syn på läsning är elevernas egen påverkan. Det vill säga att eleverna uppfattar läsning negativt 

när de själva inte får vara med och påverka valet av bok eller text. Här går det att urskilja ett 
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mönster. Angående detta tycks dessa pojkar och flickor vara överens: negativa attityder till 

läsningen uppstår bland annat när de inte får välja vilken bok de ska läsa.  

Daniel visade mer av denna tendens men Gabriella ansåg också att läsning kan vara tråkigt. 

Dessa elever med negativ attityd till läsning anser också att det är onödigt och jobbigt att läsa. 

Materialet visar att Daniel har en negativ attityd till läsning. Dock är det tre av fyra manliga 

informanter i studien som har en positiv attityd till läsning. Då uppstår det skillnader i detta 

eftersom det är olika individer som har olika åsikter. Till exempel Daniel som påpekar 

tråkigheten med läsningen, att han inte har nytta av att läsa utanför skolan, medan Gabriella 

påpekar missnöjet att själv inte få välja vad hon ska läsa. 

 

Daniel: Vissa saker ska man läsa, för att typ såhär om man läser till ett prov, det gillar jag att göra 

för att... alltså när man har nånting att läsa till, är det bättre att läsa än i onödan typ. 

Studiens material visar även att det finns elever som upplever prestationsångest vid läsning. 

De känner sig obildade om de blir begränsade till att låna tunna böcker eftersom tjocka böcker 

ofta upplevs som alltför avancerade. Detta tycks förekomma hos både pojkar och flickor. 

     

 

4.3 Genrer 

Tabell 4 visar att pojkar och flickor ofta väljer att läsa genren fantasy. Båda könen talar om en 

känsla av spänning som skapas av genren. Fantasy verkar vara favoritgenren hos båda könen, 

där sex av åtta informanter angav denna genre. 

 

Tabell 4. Genrer 

Namn Vilken genre tycker du mest om att läsa? Vilken genre tycker du minst 

om att läsa? 

Alma ”Min favoritgenre är fantasy” ”Jag gillar inte att läsa 

sportböcker” 

Benny ”Jag älskar att läsa fantasy, det är min 

favoritgenre. Fast science fiction är kul det med” 

”Kärleksböcker är 

skittråkiga” 

Cecilia ”Äventyrsböcker och fantasy är roligt men jag ”Böcker om sport eller hästar 
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gillar också deckare” gillar jag inte att läsa” 

Daniel ”Har ingen favoritgenre” ”Jag hatar att läsa böcker om 

kärlek” 

Emilia ”Självbiografier är bra eftersom man får följa hur 

vanliga människor har det” 

”Böcker om sport eller hästar 

gillar jag inte att läsa” 

Filip ”Fantasy gillar jag. Jag läser bara fantasy-böcker” ”Jag gillar inte romaner, de 

är långtråkiga”  

Gabriella ”Om jag måste läsa, läser jag helst fantasy eller 

romaner” 

”Det värsta som finns att läsa 

är hästböcker” 

Hampus ”Jag har två favoritgenrer, science fiction och 

fantasy” 

”Jag har egentligen ingen 

genre som jag inte gillar, 

men jag tycker att 

kärleksböcker kan vara 

långtråkiga” 

 

Dock förekommer det andra genrer som skiljer sig åt ur ett genusperspektiv. Pojkar föredrar 

att läsa, förutom fantasy, även äventyr och science fiction. Under intervjuerna framgår det 

även att pojkar väljer bort böcker som innehåller romantik. Flickor verkar inte heller föredra 

romantik utan föredrar också fantasy. 

     Det är bland annat ur ett genreperspektiv, som skillnader mellan pojkar och flickor framgår 

mest. Flickor föredrar att läsa deckare, självbiografier och romaner. Det tycks vara uppskattat 

av flickor att läsa om vanliga människor och deras vardag. Enligt studien finns det flickor som 

också väljer att läsa äventyrsböcker. Citatet nedan påvisar att även flickor tycker om att läsa 

äventyr. 

           Cecilia: Äventyrsböcker och fantasy är roligt men jag gillar också deckare. 

Anledningen till detta är, inte helt olikt pojkars, känsla av att vara med i berättelsen. Det 

verkar dock inte vara populärt bland flickor att läsa hästböcker, sport eller nischade böcker 

med romantik i fokus.  

 

4.4 Lärarens roll  

Resultatet har även visat att läraren kan påverka elevers motivation till läsning. Först visar 
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tabell 5 nedan vad flickor och pojkar anser om stödet vid läsinlärningen. Sju av åtta 

informanter hyllar de lärare eller föräldrar som har hjälpt dem under deras läsinlärningsperiod, 

det är endast en informant som inte fick tillräckligt med stöd. Det framgår även i tabellen att 

skolan för samtliga informanter avsätter en timme för skönlitterär läsning per vecka och att 

det varierar hur mycket de själva läser utanför skolan. 

 

Tabell 5. Lärarens roll 

Namn Anser du att du fick tillräckligt mycket stöd 

när du skulle lära dig läsa? 

Hur mycket läser du i skolan 

respektive på din fritid? 

Alma ”Ja, både av skolan och mamma och pappa” ”Vi får läsa ungefär en gång i veckan. 

Hemma läser jag innan jag ska sova” 

Benny ”Jadå, alla hjälpte till jättemycket” ”I skolan läser vi en gång i veckan. Jag 

läser inte så ofta hemma”  

Cecilia ”Ja, det tycker jag” ”Vi brukar få läsa en gång i veckan, 

kanske en timme. Jag brukar ha 

perioder då jag läser mycket och ibland 

lite” 

Daniel ”Nä, alltså lärarna hjälpte till men bara lite, 

men jag fick typ nästan helt själv lära mig att 

läsa” 

”I skolan läser vi varje onsdagmorgon. 

Jag tycker det är skönt eftersom man 

fortfarande är trött då. Men jag läser 

aldrig hemma”  

Emilia ”Ja, min storasyster har hjälpt mig 

jättemycket” 

”En gång i veckan läser vi våra bänk-

böcker, man slappnar av då. Jag brukar 

inte så ofta läsa när jag är hemma” 

Filip Mm. Lärarna hjälpte mig när jag hade fastnat 

i min inlärning” 

”Vi läser alltid typ en timme i skolan 

och jag läser varje kväll innan jag ska 

sova” 

Gabriella ”Ja ganska bra iallafall” ”Vi brukar läsa våra bänkböcker en 

gång i veckan. Jag läser typ aldrig 

hemma”  

Hampus ”Ja, lärarna var jättebra” ”På onsdagar brukar vi läsa innan 

andra lektioner börjar. Det är rätt bra 

att börja dagen så. Hemma läser jag 

alltid innan jag ska sova” 

 

 

Som tidigare nämnts verkar skolan ha en viktig bidragande roll till elevers attityd till läsning.   

I materialet framgår det att skolan inte avsätter mer tid till skönlitterärläsning än ca sextio 

minuter i veckan. Två pojkar och en flicka nämner att de uppskattar denna läsning då de kan 
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koppla av och ta det lugnt innan nästa lektion ska börja. Däremot påverkar skolan hur pojkar 

och flickor ställer sig till läsning när det gäller valet av skönlitteratur eller texter. Det framgår 

via följande citat: 

 

Emilia: Asså, lite både och faktiskt. Ibland kan det vara jättesegt typ när man ska läsa någon text och 

skriva svar på frågor eller någonting, typ någon uppgift i skolan. Men om man hittar typ en bra bok kan 

de ju va, då är det jätteroligt och då fastnar man i boken. 

 

I tabell 6 redogör jag för en likhet mellan pojkar och flickor och det är att de inte antecknar 

när de läser skönlitteratur, om inte läraren påpekar att de ska göra det. Av tabell 6 framgår det 

att det förekommer noll informanter som antecknar ned tankar eller dylikt. Anteckningar görs 

endast när eleverna ska använda dem till prov eller bokrecensioner. 

Tabell 6. Lärarens roll 

Namn Brukar du anteckna när du läser? När är det mindre kul att läsa? 

Alma ”Nä, bara när jag läser till ett prov, skriver 

en bokrecension eller svarar frågor i en 

lärobok” 

”Egentligen bara när jag inte får 

läsa vad jag vill” 

Benny ”Nä det brukar jag inte, bara om man ska 

skriva en bokrecension” 

”Typ när jag måste läsa en bok 

om kärlek”  

Cecilia ”Nej det gör jag inte, ibland skriver jag ner 

fakta till exempel från en NO-bok. Ibland 

måste vi skriva en bokrecension och då 

antecknar jag vad boken handlar om” 

”Det blir tråkigt när läraren 

säger att vi ska läsa bara det 

läraren tycker är bra” 

Daniel ”Alltså jag antecknar bara när vi ska skriva 

om boken eller ha prov, så att jag kan 

plugga på det sen” 

”När läraren säger att jag ska 

läsa en bok om historia eller 

kärlek” 

Emilia ”Nej det gör jag inte” ”När läraren tvingar oss att läsa 

en bok som är tråkig” 

Filip ”Nä” ”Jag gillar inte när vi måste läsa 

böcker som läraren har bestämt” 

Gabriella ”Nä inte om de böcker jag läser men jag 

antecknar när jag ska svara på frågor till 

exempel i en skrivuppgift eller 

bokrecension” 

”Det brukar vara okej oftast 

men om läraren säger att vi ska 

läsa en bok som bara hon tycker 

om, då blir det jättetråkigt”  

Hampus ”Nä, bara när jag ska plugga till ett prov” ”Jag tycker det är tråkigt när 

läraren bestämmer allt” 
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Däremot tycker många pojkar och flickor att anteckningar är bra när man läser läroböcker 

eller studerar till ett prov. Detta hjälper dem att minnas och reflektera över vad de läser. 

Två pojkar och tre flickor i studien berättar att de endast skriver om en skönlitterär bok när 

läraren har talat om att de ska skriva en bokrecension av boken de läst. 

Vidare i materialet framgår det att eleverna uppskattar när de själva får välja vilken bok 

de vill läsa. Även här verkar åtta av åtta informanter ha samma åsikter kring detta. Många 

elever anser att läsning blir något tråkigt när de blir tvingade att läsa en speciell genre, som 

de i vanliga fall inte föredrar.   

 

 

4.5 Läsning i förhållande till uppväxt 

 

Tabell 7 visar om det förekom en vuxen som läste för informanterna vid yngre ålder, vad de 

läste och hur ofta. Den visar även informanternas svar kring när de lärde sig att läsa och om 

deras läsvanor har förändrats genom skolåren.  

Tabell 7. Läsning i förhållande till uppväxt 

Namn Har en vuxen 

läst för dig när 

du var liten? 

Vad läste 

ni? 

Hur ofta 

läste ni? 

När lärde du dig 

att läsa? 

Har dina läsvanor 

ändrats genom 

dina skolår? 

Alma ”Mamma 

brukade läsa 

för mig” 

”Typ 

Rödluvan” 

”Varje 

kväll” 

”Jag var nog fem 

år” 

”Det var roligare 

att läsa när man 

var liten, kändes 

bara så” 

Benny ”Min mamma 

läste alltid för 

mig” 

”Alla Astrid 

Lindgren-

böckerna” 

”Varje 

kväll 

innan jag 

skulle 

sova! 

”Tror att jag var 

sex år” 

”Jag läste mer när 

jag var liten, det 

var roligt att 

upptäcka ett nytt 

ord” 

Cecilia ”Ja, både 

pappa och 

mamma” 

”Pippi 

Långstrump, 

Ronja 

Rövardotter. 

Ja typ alla 

Astrid 

Lindgren-

”Varje 

kväll” 

”Jag gick i ettan 

tror jag” 

”Ja, jag läste 

mycket mer när jag 

var liten. Jag ville 

läsa alla böcker för 

man hade precis 

lärt sig läsa, då 

ville jag läsa helt 
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böckerna.” själv ” 

Daniel ”Nä, i min 

kultur läser 

man inte för 

sina barn” 

”De läste 

inte för 

mig” 

”Aldrig” ”Jag kunde läsa 

riktigt bra när jag 

började trean” 

”Jag läste mer 

förut, typ när jag 

gick i ettan. Då 

lärde man sig 

något nytt” 

Emilia ”Ja, min stora 

syster läste ofta 

för mig” 

”Hon 

brukade läsa 

böckerna 

om Nicke 

Nyfiken” 

”Jag tror 

att hon 

läste för 

mig några 

gånger i 

veckan” 

”Minns inte 

riktigt men jag 

kanske var sju 

år” 

”Jag vet inte, jag 

läser nog lika 

mycket nu som när 

jag var liten” 

Filip ”Min pappa 

brukade läsa 

för mig när vi 

gick till 

biblioteket” 

”Han 

brukade läsa 

de böckerna 

som jag 

pekade ut, 

till exempel 

Mulle 

Meck” 

”Vi gick 

dit 

ungefär en 

gång i 

veckan” 

”Tror nog att jag 

kunde läsa bra 

när jag var sju 

år” 

”Jag tror att jag 

läser lite mindre 

idag” 

Gabriella ”Mamma 

brukade läsa 

för mig ibland” 

”Mamma 

läste alltid 

Petsson och 

Findus” 

”Oj, bra 

fråga. 

Kanske 

två gånger 

i veckan” 

”Jag kommer 

inte ihåg” 

”Läste flera böcker 

i månaden när jag 

var åtta år” 

Hampus ”Mina 

föräldrar läste 

alltid för mig” 

”Mamma 

läste 

Bröderna 

Lejonhjärta 

och pappa 

läste Mulle 

Meck” 

”De läste 

för mig 

varje 

kväll” 

”Jag lärde mig 

läsa när jag var 

sju år” 

”Ja, jag läste 

jättemånga böcker 

när jag gick i 

ettan" 

 

 

Det förekommer en skillnad mellan pojkar och flickor. Det flesta elever menar att de har 

haft en vuxen som har läst högt för dem när de var små. Dessa pojkar och flickor tenderar 

att ha en positiv attityd till läsning, vilket tyder på ett mönster. Cecilia talar om att hon 

tyckte till en början att den vuxne skulle läsa för henne men när hon väl fick lite flyt i sin 

läsning då tog nyfikenheten över och hon ville själv läsa sina böcker. Det förekommer 

dock en pojke som inte hade en vuxen som läste för honom när han var liten, Daniel. Han 
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hävdar att han valde själv att läsa när han var barn. Han tycker inte om att läsa idag, anser 

att läsning är onödigt och tråkigt. Daniel menar att i det landet han kommer ifrån inte 

förekommer högläsning för barn. Barnen ska lära sig läsa väldigt tidigt och ofta 

självständigt. 

 

           Daniel: I mitt hemland läser man inte för sina barn och mina föräldrar läste inte för mig när jag var 

liten. I mitt hemland måste barnen bli vuxna väldigt snabbt och därför får barnen läsa själva. Jag 

tycker att det är bättre i Sverige när det gäller att lära sig läsa, man får mer hjälp här och det blir 

roligare att lära sig. 

 

Uppenbarligen verkar högläsning i hemmen ha en positiv inverkan på barnens attityd till 

läsning. Det vill säga om barnet tycker att läsning är roligt, då kommer barnet troligtvis 

också att vilja läsa många böcker.  Både pojkarna och flickorna berättar att en vuxen läste 

för dem när de var yngre och att de fick böcker lästa varje kväll. Det verkar som att flickor 

tenderar att vilja läsa själva vid tidig ålder och flera flickor anser att de gillade att läsa mer 

när de var mindre. Dock anser även pojkar att det var lite roligare att läsa när de var små, 

även om tre av fyra pojkar finner det rogivande att läsa i dagsläget. Detta gäller alltså de 

pojkar som fick böcker höglästa av vuxna. Klassiska barnböcker tycks vara de mest lästa 

böckerna enligt både pojkar och flickor. De nämner böcker som Rödluvan, Nicke Nyfiken, 

Pippi Långstrump, Pettson och Findus.  
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5 Diskussion 

Intervjusvaren visar att den främsta genren som studiens pojkar och flickor väljer att läsa är 

fantasy. Här finns det en koppling mellan tidigare forskning och empirin (Svensson 1989 

s.45). Studien visar också att dessa informanter, både pojkar och flickor, inte föredrar att läsa 

kärleksböcker. Dock tycks flickor föredra att läsa självbiografier och romaner, utöver genren 

fantasy, vilket tidigare forskning redan har konstaterat (Svensson 1989 s.45). Utifrån detta kan 

det finnas ett samband mellan empirin och tidigare forskning, med tanke på att intervjuerna 

beskrev samma genre som jag hade läst i tidigare forskning. Intervjusvaren visar också att 

pojkar uppfattar sin favoritgenre fantasy som ett tillfälle att fly verkligheten. De menar att 

genren skapar en magisk värld där de själva kan känna att de är med 

För att se detta ur ett samhällsperspektiv, skulle läslusten öka generellt bland elever om fler 

lärare lät dem läsa sin favoritgenre vilket kan resultera i positiva attityder till läsning. Dock 

står bland annat i Lgr11 samt kursplanen i svenska att eleverna ska läsa vissa genrer, till 

exempel ”argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter” 

(Skolverket 2015a). Skolan skulle kunna avsätta mer tid åt läsning eftersom empirin visar att 

läsning är avslappnande och hjälper eleverna att utöka sitt ordförråd. Då kanske ytterligare 

fler elever skulle skapa en positiv attityd till läsning.  

Studiens manliga informanter tycktes ha en positiv attityd till läsning, detta var fler än vad 

jag hade föreställt mig. Den här studien verkar inte stämma överens med det generella 

perspektivet om att pojkar skulle ha en negativ attityd till läsning (Molloy 2007 s.9). Detta 

kan definitivt bero på att denna studie endast representerar en bråkdel av alla pojkar i åttonde 

klass i Sverige. Dessutom kan det hända att pojkar som har en negativ attityd till läsning, helt 

enkelt inte ville vara med i studien och därför framhävdes pojkar med positiv attityd i större 

utsträckning. 

Däremot framgår det i analysen att den sociala bakgrunden kan ha betydelse för den attityd 

som råder. I studien förekom det en pojke som med sin familj kom till Sverige när han var åtta 

år. Denna pojke sa att han tycker läsning är tråkigt. Det är dock oklart om det kan finnas en 

möjlighet för ett samband mellan högläsning för barn i yngre åldrar och barn med 

läskunnighet och positiv attityd till läsning, dock finns det naturligtvis andra faktorer som 

påverkar flerspråkiga elevers läsintresse (Lidberg 2009 s.12). Det intressanta i det här fallet är 

att pojken inte har erbjudits högläsning av en vuxen när han var yngre och han anser nu att 

läsning är tråkigt. (Liberg 2010 s.17). Dessutom upplevde han vid yngre ålder en känsla av 
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otillräcklighet, han ansåg att han inte var lika duktig på att läsa som de andra svenska barnen. 

Här finns det en möjlighet för utökad forskning kring läskunnigheten hos barn med olika 

etniciteter, och man måste vara medveten om att andra faktorer kan spela roll, till exempel 

vilket språk som är barnets modersmål.  

Tidigare forskning visar vikten av att föräldrar läser för sina barn. Denna studies empiri 

visar ett liknande resultat. Alla informanter förutom Daniel och till viss del Gabriella, hade en 

positiv attityd till läsning. Dessutom hade nästan alla informanter haft en vuxen som läste 

högt för dem när de var yngre. Därför kan det finnas en koppling att hemmen kan vara en 

påverkande faktor för pojkar och flickors attityd till läsning (Merisuo-Storm 2006 s.111).  

Uppenbarligen verkar dessa elever vara motiverade till läsning utifrån två former av 

motivation (Svensson 1989 s.42). Dessa två är nöjesläsning och elevernas egen 

fantasiutövning (Svensson 1989 s.42). Den positiva attityden till läsning gynnar eleverna 

under hela livet då läsning tillför mycket till individen. Dessutom gynnas eleverna i 

vuxenlivet av att kunna läsa och förstå olika texttyper (Geijerstam & Folkeryd 2010 s.40). 

Vidare visar intervjusvaren att läslogg inte är vanligt förekommande bland informanterna. 

Här är det värt att ställa sig frågan varför läslogg inte används i större utsträckning. Som 

tidigare nämnts ska elever få möjligheter att öva att reflektera över vad de läser (Molloy 2008 

s.81).  

Något som framgick tydligt i studien var lärarens roll i avseende hur mycket läraren lät 

eleverna välja böcker själva. Utifrån detta tycks läraren kunna påverka pojkar och flickors 

attityder till läsning. Här verkar det inte förekomma genusskillnader utan denna åsikt är 

gemensam för studiens flickor och pojkar. Båda könen talar om att de uppskattar när läraren 

ger dem frihet vid val av böcker. De kan dock bli negativt inställda när läraren tvingar 

eleverna att läsa en viss bok. Detta fenomen förekommer även i tidigare forskning (Merisuo-

Storm 2006 s.112), som också menar att lärarens val av böcker påverkar elevernas attityd till 

läsning, som även här är kopplat till motivation (Damber 2013). Eleverna kan förlora 

motivationen för läsning om valet av böcker blir för styrt av läraren. Det är i viss mån 

problematiskt att eleverna ibland ska läsa det som läraren talar om för dem att läsa men 

samtidigt vill läraren lyfta elevernas eget initiativtagande (Molloy 2008 s.34), men ändå följa 

läroplanen. Samtidigt som lärarna ska uppmuntra elever till eget ansvar måste de förhålla sig 

till vissa riktlinjer som läroplanen har, till exempel att eleverna läser olika genrer och 

texttyper. Det finns en risk att resultatet blir att pojkar och flickor får en negativ attityd till 

läsning. Frågan är hur läraren väljer att balansera detta.  
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5.1 Metoddiskussion 

Denna studie har haft syftet att undersöka några pojkars och flickors attityder till läsning i årskurs 8.  

Genomförandet av semistrukturerade intervjuer anser jag var ett bra val för denna studie. Genom att 

använda den typen av intervjuer fick jag reda på elevers erfarenheter och reflektioner kring läsning. 

Intervjuguiden har hjälpt mig att vara fokuserad och konsekvent under intervjuerna. Det fanns även 

möjlighet under intervjun för informanterna att lägga till information som de själva ansåg vara 

relevant för studien. Metodvalet i denna studie resulterade i att forskningsfrågorna besvarades. 

Även om jag lyckades hitta åtta informanter som det var planerat, är antalet informanter för litet 

för att kunna generalisera resultatet. Dessutom är samtliga informanter från en skola vilket gör att 

informanterna representerar endast ett litet urval av alla pojkar och flickors i årskurs 8 i hela 

Sverige. För resultatet skulle kunna generaliserats skulle ett större urval och informanter behövts 

samt fler metoder, till exempel enkäter. Dock måste jag framhålla att den här studien, trots den korta 

genomsnittstiden på intervjuerna, ger ett tydligt resultat av det jag har valt att undersöka 

Eftersom dessa intervjuer är genomförda via direktkontakt mellan informant och intervjuare kan 

resultatet påverkas. Det finns möjligheter att jag omedvetet, genom mitt kroppsspråk eller 

personlighet har påverkat vad informanterna väljer att svara. Genom personliga intervjuer kan 

djupare reflektioner nås men då måste det finnas tillit mellan informant och intervjuare, annars kan 

det resultera i att materialet blir tunt (Denscombe 2012, s 235). Studiens resultat kan ha påverkats av 

informanternas dagsform till exempel av personliga skäl. Däremot anser jag att denna undersökning, 

trots sin icke-generaliseringsbarhet, visar några pojkars och flickors attityder till läsning i årskurs 8 

på ett tydligt sätt.  

 

5.2 Avslutning 

Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som påverkar till några pojkars och flickors 

attityder till läsning i årskurs 8. För att sammanfatta det viktigaste går det att göra vissa 

konstateranden. Den absoluta favoritgenren bland båda könen verkar vara fantasy, däremot 

tycks djurberättelser och kärleksberättelser inte populära. På denna punkt stämmer inte den 

tidigare forskningen (Svensson 1989 s.45) med denna undersöknings empiri. Det råder ingen 

genusskillnad ur denna aspekt utan genren fantasy tycks vara omtyckt av både pojkar och 

flickor. Lärarens val av böcker och elevinflytande över bokval tycks påverka flickors och 

pojkars attityder. När eleverna själva får välja vilka böcker de vill läsa, uppfattas läsning som 
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både roligt och rogivande. Däremot när eleverna blir tvingade att läsa en viss sorts bok blir 

läsningsupplevelsen tråkig och jobbig.  

Om en liknande studie kommer genomföras rekommenderar jag att forskaren väljer att 

bredda sitt urval. En större population medför att studiens resultat kan bli mer 

generaliseringsbar och därför få en större tillförlitlighet. Mina rekommendationer gället även 

att välja flera metodval, till exempel enkäter och intervjuer. På detta sätt blir undersökningens 

material fylligare vilket i sin tur skapar möjlighet för ett bredare diskussionsunderlag.  

Slutligen vill jag ge förslag på ämnen för framtida forskning. Till exempel skulle det vara 

intressant att studera läsintresset hos flerspråkiga elever. Det skulle även vara intressant att 

studera vad skolor gör för att öka läsintresset hos elever i olika åldrar. Detta skulle öka 

medvetenhet och kunskap om hur lärare kan arbeta med flerspråkiga elever och läsning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor      

Bakgrundsfakta 

Kön: 

Årskurs 8 

 

Vad tänker du på när du hör ordet ”läsa”? 

På vilket sätt upplever du läsning?  

– Positivt, varför? 

– Negativt, varför? 

 

Vilken genre väljer du helst att läsa? 

Hur många skönlitterära böcker läser du på ett halvår? 

Hur mycket läser du i skolan respektive på din fritid? 

Har dina läsvanor ändrats genom dina skolår? 

– På vilket sätt? 

 

Har en vuxen läst för dig när du var liten? 

– Vad läste ni och hur ofta? 

När lärde du dig läsa? 

Hur mycket läste du när du var liten? 

Anser du att du fick tillräckligt med stöd när du skulle lära dig läsa? 

 

Hur ofta brukar du vara på skolan bibliotek? 

Anser du att skolan har ett bra bibliotek? 

– Varför/Varför inte? 

 

– Brukar du föra anteckningar när du läser? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev     

”Det är kul att läsa, eller?” En kvalitativ studie om 

pojkar och flickors attityder till läsning i årskurs 8. 

Detta är ett informationsbrev om en studie som riktar sig till dig som går i årskurs 8. 

Jag heter Veronica Granqvist och studerar på Mälardalens Högskola, till svensk- och 

samhällskunskapslärare. Jag har denna termin en kurs som heter Uppsatskurs i inriktning 

svenska 15.0 hp och kommer därför att skriva en uppsats på c-nivå. Läsning rör hela 

samhället och därför är det viktigt att det forskas om ämnet. Det är viktigt att ta reda på varför 

de attityder som finns kring läsning bland pojkar och flickor, för att sedan eventuellt kunna 

förbättra dem. Därför har min uppsats i syfte att undersöka pojkars och flickors attityder till 

läsning i årskurs 8. 

Genom ett så kallat bekvämlighetsurval, har er skola blivit vald till denna studie men den 

geologiska placeringen i Sverige kommer inte nämnas. Det jag vill göra är att intervjua 

sammanlagt åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor. För att skriva min uppsats måste jag ha 

material i form av ljudinspelning. Därför behöver jag ditt samtycke och din vårdnadshavares 

samtycke för ditt deltagande i studien. Inspelningen beräknas ta 20-45 minuter, beroende på 

hur mycket du vill tala. Detta kan vara en nackdel om du har brist på tid. Självfallet får även 

du tillgång till inspelningen om så önskas och den slutgiltiga forskningsrapporten är fri för dig 

att läsa. 

Jag skulle vara mycket tacksam om du vill delta i min studie. Alla personuppgifter kommer 

att bevaras med största säkerhet och exempelvis namn och skola kommer inte att nämnas i 

undersökningen. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du som informant har 

rätten att när som helst avbryta ditt deltagande och ingen motivering krävs. Avhoppet skapar 

inte några negativa konsekvenser för dig. Det som kommer nämnas är om eleven är pojke 

eller flicka samt ålder. Endast jag, opponenten, examinatorn och min handledare kommer få ta 

del av det inspelade materialet. Den färdigställda uppsatsen skickas sedan in för bedömning 

under vårterminen. Efter att jag har fått ett godkänt betyg kommer inspelningarna att förstöras 

och den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Mälardalens högskola Divaportal.  
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