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A qualitative interview-study about boys’ attitude towards reading in sixth grade.  
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I de mätningar som PISA och PIRLS 

genomfört har pojkars resultat gällande 

läsförmågan försämrats de senaste åren. Pojkar 

tycks inte uppskatta läsning lika mycket som 

flickor och enligt forskning finns det en teori 

om att pojkar utvecklar sin språkmognad senare 

än flickor. Skönlitterära böcker är inte alltid så 

tilltalande för pojkarna och bearbetningen av 

det lästa sker inte på ett varierat sätt. Syftet med 

studien har varit att undersöka vilken attityd till 

läsning som pojkar i årskurs 6 visar sig ha samt 

hur skönlitterära böcker används i 

klassrummet. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv med en 

fenomenografisk forskningsansats. Genom 

semistrukturerade intervjuer med 16 pojkar i 

årskurs 6 framkom det att flera av pojkarna 

hade en neutral attityd till böcker och läsning. 

Pojkarna förstod vikten av att läsa men 

efterfrågade ett mer varierat arbetssätt med 

läsningen. För att pojkarna ska läsa mer och 

uppskatta läsningen behöver bearbetningen av 

det lästa ske på ett annat sätt. Att läsa ska vara 

en gemensam aktivitet där upplevelsen ska 

delas med andra.   

 

In the measurements conducted by PISA and 

PIRLS, boys' results regarding reading ability 

have deteriorated in recent years. Boys do not 

seem to appreciate reading as much as girls, 

and according to research there is a theory that 

boys develop their linguistic development 

later than girls. Fictional books are not always 

so appealing to the boys, and the processing of 

what they read is not done in a varied way. 

The aim of this study has been to examine 

boys’ attitude towards reading in sixth grade 

and how fictional books is used in the 

classroom. The study is based on a socio-

cultural perspective with a phenomenological 

research approach. By semi structured 

interviews with 16 boys in sixth grade, it was 

found that many of the boys had a neutral 

attitude towards books and reading. The boys 

understood the importance of reading but 

asked for a more varied way of working with 

reading. To increase boys reading and get 

them to appreciate reading, the processing of 

what they read needs to be done in a different 

way. Reading should be a common activity 

where the experience is shared with others.   
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1. Inledning 

Under de senaste åren har svenska elevers dåliga resultat i mätningar som Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) genomfört diskuterats både av offentliga 

debattörer och av politiker. En växande oro över pojkars minskade läskunnighet har vuxit 

fram och sägs bero på en försämrad läs- och skrivförmåga (Merisuo-Storm, 2006). I en 

undersökning genomförd av Programme for International Student Assessment (PISA) från 

2009 var det cirka en fjärdedel av de deltagande pojkarna som inte nådde den nivå som 

Skolverket anser vara nödvändig (Skolverket, 2011c). Att antalet starka läsare minskar kan 

bero på att det avsätts för lite tid till läsning under den genomsnittliga skolveckan för att 

lärarna ska kunna utveckla och förbättra elevers läsförmåga (Skolverket, 2011a). Av 

syftesformuleringen för ämnet svenska framgår det dock tydligt att elevernas intresse för 

läsning ska stimuleras genom undervisningen (Skolverket, 2011b). Eleverna ska ges 

möjligheter att upptäcka glädjen i att kunna förflytta sig i tid och rum med hjälp av 

läsningen (Skolverket, 2011a). Men enligt Brink (2000) används skönlitteratur som 

pausunderhållning och inte som en del av undervisningen. Det aktiva arbetet med 

skönlitteratur har ersatts av bänkboken (Brink, 2000). För att få en inblick i hur böcker 

används i klassrummet genomförs i detta examensarbete, utifrån ett elevperspektiv, en 

undersökning baserad på intervjuer om hur elever upplever att boken används i 

klassrummet.  

 

Tidigare inföll den stora bokslukaråldern i 9–12-årsåldern men enligt Brink (2000) har 

litteraturläsning minskat i mellanåren vilket även Leonardz (2012) konstaterar. Leonardz 

menar att det beror på att media upptar mer av elevernas tid idag än tidigare (Leonardz, 

2012). Den informations- och kommunikationsteknologi som finns idag har medfört stora 

förändringar i såväl läsande som skrivande och innebär andra krav på läsning (Skolverket, 

2008). PIRLS-resultatet tyder på att flickor är bättre på läsning än vad pojkar är och att 

antalet pojkar som är svaga läsare dessutom har ökat (Skolverket, 2012) och därmed blir 

det intressant att undersöka pojkars attityd till läsning. Vidare framgår det av PIRLS att 

elevers inställning till läsning är av betydelse för ett positivt resultat i de genomförda 

mätningarna (Skolverket, 2012). Som en förberedelse inför framtida yrkesprofession är det 

därmed av vikt att undersöka och få en bild av hur pojkars attityd till läsning förefaller 

vara. Under utbildningen på grundlärarprogrammet genomförs fyra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) och under författarens fjärde VFU väcktes intresset för elevers attityd 
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till läsning. Det som uppmärksammades var att pojkarna ville byta bok ofta och att de 

sällan läste ut en bok. Det fanns dock pojkar som läste fler böcker än vad vissa av flickorna 

gjorde. Läsning diskuterades aldrig under ovannämnda VFU och förhoppningsvis kan 

detta examensarbete fånga både pojkar som är bokslukare och pojkar som tappat intresset. 

Jag hoppas finna vad som fångar intresset hos eleverna så att den kunskapen kan användas 

i yrkesprofessionen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken attityd till skönlitteratur pojkar i årskurs 6 säger 

sig ha samt deras upplevelser av hur skönlitteratur används i klassrummet. Följande 

frågeställningar kommer att vara utgångspunkter för studien:  

• Vilken syn på läsning har pojkarna i största allmänhet?  

• Vilken attityd har pojkarna till läsning av skönlitteratur?  

• Hur beskriver pojkarna att skönlitteratur används i klassrummet?  
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3. Bakgrund 

Bakgrunden i detta arbete utgår bland annat från tidigare litteraturstudie som Johansson 

och Linnros (2016) genomfört men även forskning som fokuserar på pojkars läsning 

innefattas. I bakgrunden kommer läsning att definieras samt en beskrivning ges av vad 

läsintresse innebär. Därefter behandlas läsning och litteratur utifrån styrdokumenten. 

Vidare behandlas läsutveckling och bokens roll i klassrummet. Även pojkars attityd till 

skönlitteratur samt deras upplevelse av bokaktiviteter kommer behandlas. Avslutningsvis 

görs en summering av de behandlade områdena. Bakgrunden och den empiriska studien 

utgår från ett elevperspektiv på läsning, där de attityder elever själva hävdar att de hyser 

till läsningen.  

 

3.1 Läsning som process 

Läsning är ett brett begrepp vilket kan innefatta aktiviteter som sker både enskilt, parvis 

eller gemensamt. Persson (2012) beskriver läsning utifrån ett traditionellt synsätt, han 

menar att läsning ger möjlighet till nya kunskaper, värderingar, tankesätt, fantasi och 

språklig förmåga (Persson, 2012). När läsning och vad det kan bidra med beskrivs i detta 

arbete kommer det traditionella synsättet att fungera som utgångspunkt. Chambers (2011) 

menar dock att läsning är så mycket mer än kunskapsinhämtning, läsning är en 

komplicerad process som sker i hjärnan och innefattar många delar. Det som behöver ske 

för att kunna bli en bra läsare är att ljud i texten ska kunna läsas ut, texten ska kunna 

föreställas visuellt och dessutom ska meningen i texten hittas (Chambers, 2011). I likhet 

med Chambers beskriver Arfwedson (2006) olika faser som läsaren genomgår. I den första 

fasen ska läsaren orientera sig i texten genom att gå in i en föreställningsvärld. I den andra 

fasen ska textens mening upptäckas genom kunskap som texten ger och den kunskap 

läsaren besitter. Tredje fasen innebär ett ställningstagande, om texten har relevans för den 

som läser. I den sista fasen fokuserar läsaren på textens litterära drag (Arfwedson, 2006). 

Vidare kan läsning ses som en pågående process där det första steget är att läsa och när 

beslutet att fortsätta läsa sker är processen igång. Ett metakognitivt tillstånd, där 

textrepresentation och skattning om syftet är uppfyllt tillsammans med avsikter och 

attityder, är avgörande för hur processen kommer fortgå (McKenna, Kear & Ellsworth, 

1995).  
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3.2 Läsintresset hos eleverna 

Eleverna ska känna glädje av läsningen och ges möjlighet att diskutera med andra om sina 

upplevelser av det lästa (Skolverket, 2011a). Med rätt läsmaterial som intresserar eleverna 

är det möjligt att uppmuntra även den mest motvilliga läsaren att läsa (Merisuo-Storm, 

2006; Smith, Smith, Gilmore & Jameson, 2012). Utefter dessa utgångspunkter kan 

eleverna uppleva den ansträngning de gör som värdefull (Smith et al., 2012). Olsson (2007) 

menar att läsintresset kan öka med hjälp av läsprojekt, där ett tydligt syfte med läsningen 

framgår för eleverna. På ett liknande sätt beskriver Persson (2012) att om läsningen ska bli 

meningsfull bör det finnas en didaktisk reflektion om vad som ska läsas och hur det ska 

göras. Om det inte finns ett tydligt syfte med läsningen kan en bristande motivation uppstå 

hos eleven och utfallet blir att eleven inte läser (Brink, 2000; Malmgren & Nilsson, 1993). 

Om det däremot finns ett tydligt syfte och eleven har motivation och intresse för texten så 

kan läsförmågan utvecklas (Smith et al., 2012; Molloy, 2002). Läsintresset kan även 

väckas genom att eleverna får ta del av högläsning vilket leder till att motivationen för att 

läsa stärks samt att alla elever får ta del av läsupplevelsen (Clark & Andreasen, 2014). Ett 

läsintresse kan även ta sin början när eleverna upplever läsning av skönlitteratur som en 

utmaning (Chambers, 2011; Olsson, 2007). Det Chambers (2011) menar med utmaning är 

att läsaren behöver se mönster, få idéer samt inre bilder i läsningen. Dock menar Olsson 

(2007) att eleverna kan avvisa texten då den blir för överväldigande. Engagemanget för 

läsning minskar med åren men även kön har betydelse (Smith et al., 2012) och tidigare 

studier visar att flickor läser dubbelt så mycket böcker jämfört med pojkar när de går i 

femte klass (Merisuo-Storm, 2006). 

 

3.3 Läsning kopplat till styrdokumenten 

För framgångar i sina studier krävs ett stort ord- och begreppsförråd och skolan ska 

utveckla elevernas intresse för litteratur (Skolverket, 2011a). I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11) framgår det att skolan har ett uppdrag 

där eleverna ska ges möjlighet att via läsning få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2011b). ”Att kunna läsa […] är en självklar del av en språkförmåga” 

(Skolverket, 2011a, s. 7).  I kunskapskraven för svenskämnet står det att eleven ska kunna 

läsa skönlitteratur samt beskriva sin upplevelse av läsningen (Skolverket, 2011b). Att 

beskriva sin upplevelse av det lästa innebär att eleverna har förmågan att sammanfatta, 

förstå och tolka det de läst. De ska även ha förmågan att resonera utifrån egna erfarenheter 
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om det lästa (Skolverket, 2011a) och om läraren anpassar undervisningen efter elevernas 

intressen kan egna erfarenheter lättare tas i beaktande. Genom syftesformuleringen i 

LGR11 ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett rikt språk samt ”kunna förstå och verka 

i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket, 

2011b, s. 222). Den skönlitterära boken kan därmed bidra till att ge större förståelse för 

andra kulturer och livsåskådningar som eleverna vanligtvis inte kommer i kontakt med.  

 

3.4 Läsningens betydelse för läsförmågan 

I kommentarmaterialet för ämnet svenska (2011a) framgår det att skönlitteratur har en 

positiv effekt på elevers läsförmåga. Läsförmåga är viktigt för att lyckas framgångsrikt i 

framtida studier (Merisuo-Storm, 2006). I studien som Smith et al. (2012) genomfört 

framkom det att ju mer elever läser desto bättre läsförmåga utvecklar de. För att en elev 

ska läsa mer behöver eleven motivation till att läsa och komplexiteten är att läsning i sin 

tur leder till motivation. När en elev har flyt i sin läsning gynnar det även skrivförmågan 

(Merisuo-Storm, 2006), dessutom bidrar läsning till ett större ordförråd, ett verbalt flyt och 

en ökad läsförståelse (Malmgren & Nilsson, 1993; Olsson, 2007; Richardson & Eccles, 

2007). När eleverna får möta flera texter inom samma tema så byggs en förförståelse upp 

och därefter kan mer komplexa texter användas som i sin tur kan leda vidare till ökat 

ordförråd (Boglind & Nordenstam, 2014; Chambers, 2011). Men att kunna läsa innebär 

inte med automatik att förståelse finns för det lästa (Granström, 2007). När eleverna inte 

förstår det lästa eller undviker läsning kan de uppleva sig som mindre framgångsrika läsare 

(Malmgren & Nilsson, 1993; Merisuo-Storm, 2006). 

 

3.5 Den skönlitterära bokens möjligheter i klassrummet 

Böcker kan användas för olika syften, faktaböcker kan användas för att ge information om 

ett ämne på ett sakligt sätt medan skönlitteratur kan hjälpa elever att på ett beskrivande och 

målande sätt förstå information (Brink, 2000; Camp, 2000). Läsning av skönlitteratur kan 

bidra till att ge läsaren kunskaper om livet, erfarenheter eller perspektiv som denne annars 

inte skulle fått kännedom om (Ewald, 2007; Jarvis, 2012; Kilman, 2007). Samtidigt menar 

Granström (2007) och Olsson (2007) att för att se utifrån ett annat perspektiv behöver det 

lästa bearbetas genom kommunikation för att synliggöra tolkningar.  
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Skolan har ett demokratiskt ansvar och Kilman (2007) anser att det innebär att ha en 

förståelse för medmänniskor, och för att kunna förmedla förståelse för andra och 

synliggöra kulturell variation kan skönlitteratur användas för att visa på likheter och 

olikheter. I mötet med karaktärer så skapas en förståelse för jaget men även för andra 

(Malmgren, 1996; White, 1980). Inom den litteraturvetenskapliga forskningen menar 

Persson (2012) att funktionen av litteraturen är i fokus, att empati och leva sig in i andra 

människors liv genereras av läsningen. Läsning av skönlitteratur kan även öppna upp för 

tankar och diskussioner gällande identitetsutveckling (Boglind & Nordenstam, 2014).  

 

När det gäller läsning som aktivitet, utförs under läsningen ett cirkulärt mönster som 

upprepas vid varje lästillfälle. Läsning består av tre delar, inledningsvis handlar det om att 

välja skönlitteratur därefter läsning som aktivitet och till sist respons på läsningen 

(Chambers, 2011). Boksamtal, recensioner och kontrollfrågor av det eleverna läst är de 

olika bearbetningssätt som Johansson och Linnros (2016) fokuserat på i sin litteraturstudie 

och där drogs slutsatsen om att forskarna är oense om vilken bearbetning av det lästa som 

förekommer mest. Det forskarna är oense om är om boksamtal eller bokrecensioner är det 

vanligaste bearbetningssättet. Enligt Brink (2000) används skönlitteratur som 

pausunderhållning och inte som en del av undervisningen, bänkboken och bokrecensioner 

dominerar trots att elever efterlyser mer aktivt arbete med skönlitteratur. Molloy (2007) 

anser att det sker fler bokrecensioner i skolan jämfört med boksamtal. Medan Olsson 

(2007) menar att det vanligaste sättet att följa upp det eleverna läst är via boksamtal.  

 

3.6 Elevers attityd till läsning  

Då begreppet attityd används utgår dess betydelse från Nationalencyklopedins (NE) 

definition. Attityd beskrivs som en inställning eller ett förhållningssätt och är en inre eller 

mental påverkan på individens tänkande och handlingar (Rosén, u.å.). Begreppet 

inställning kan förekomma och NE definierar det som en värdering som styr någons 

uppträdande i relation till andra personer när det gäller vissa frågor (Inställning, u.å.). 

Begreppen attityd och inställning kommer användas likvärdigt och utifrån den definition 

NE använder för att definiera attityd.  

 

När begreppet attityd används i samband med läsning kan det innebära att eleven antingen 

gillar eller ogillar läsning. Det kan även innebära att eleven gillar en viss genre men i övrigt 
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är kritisk till läsning, likväl som eleven kan tycka om läsning men däremot inte tycka att 

all slags läsning är rolig (McKenna et al., 1995). Det finns enligt McKenna et al. (1995) 

två viktiga faktorer som påverkar attityden hos en läsare, dels kan attityden hos eleven 

påverkas av engagemang och övning dels kan en negativ attityd till läsning leda till att 

läsning undviks, om andra alternativ finns, något som även sker hos elever som läser med 

flyt (McKenna et al., 1995). Richardson och Eccles menar vidare att när en elev frivilligt 

väljer att läsa ökar chansen för en positiv attityd till läsning (Richardson & Eccles, 2007).  

 

Attityder till läsning uppstår i tidig ålder och om eleven har en rik litterär miljö hemma 

samt föräldrar som läser för dem kan en positiv attityd till läsning gynnas. Hemmet har 

dessutom en stark påverkan på elevens läsattityd och tillgängligheten och förekomsten av 

intressant läsmaterial är betydelsefullt. I takt med barnets stigande ålder har kompisar en 

större inverkan gällande läsattityder (Merisuo-Storm, 2006). Att läsa kan av många pojkar 

ses som omanligt och det är tyvärr få pappor som är läsande förebilder för dem och därmed 

kan fäderna påverka sina söners attityd till läsning (Molloy, 2007). 

 

3.7 Läsning som aktivitet i klassrummet 

Olsson (2007) menar att läsning på skoltid uppskattas av eleverna medan Brink (2000) 

påstår att den läsning som sker i hemmet är den läsning eleverna minns lättare. Läsning 

som sker på fritiden är enligt Merisuo-Storm (2006) baserad på deras intressen och även 

om sådan läsning är utmanande så upplever pojkarna att de är kapabla att läsa det de själva 

valt. Det som skiljer skolan och hemmet åt är att i hemmet kan en annan tillgänglighet och 

mer intressant läsning finnas till hands medan läsning i skolan är till viss del lärarstyrt samt 

styrt utifrån kursplanen (Merisuo-Storm, 2006).  

 

Pojkar tenderar att ogilla undervisning kopplat till läsning i skolan dock föredrar de 

aktiviteter som har med läsning och skrivning att göra utanför skolan (Merisuo-Storm, 

2006). Olsson (2007) anser att elever själva ska få vara med och bestämma hur 

skönlitteratur ska behandlas i undervisningen samt välja böcker själva. Syftet med 

läsningen är viktigt, en elev som är motvillig till att läsa i skolan kan ha intresset att läsa 

texter utanför skolan som hen känner är viktigare (Merisuo-Storm, 2006). Pojkar upplever 

en kontrast mellan skolläsning och fritidsläsning, den läsning som sker i skolan har inte 

något samband med pojkarnas intressen, texterna upplevs även för långa och för svåra. För 
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att motivera pojkarna till läsning ska valet av text grundas i elevens intressen (Merisuo-

Storm, 2006). Om en elev inte kan relatera till eller förstå budskapet eller karaktärerna i en 

text kan eleven skuldbelägga sig och få en negativ bild av sig själv som läsare. För att 

gynnas av läsningen måste texten vara lätt för eleven och innehålla berättartekniska drag 

som eleven är van vid (Arfwedsson, 2006; Malmgren & Nilsson, 1993). Läsning kan ses 

som viktig hos pojkar men de anser att läsning som aktivitet inte är viktig. Pojkar kan 

känna en rädsla för att anklagas som omanliga om de uppskattar läsning, vad kompisar och 

jämlikar anser om dem är viktigt (Merisuo-Storm, 2006).  

 

3.7.1 Valet av böcker 

Inom läsforskning förekommer begreppet literacy som är kopplat till läsande och 

skrivande. Molloy (2007) menar att literacy innefattar läskunnighet, läsförståelse, olika 

textgenrer och olika språkliga praktiker. Literacy är samtidigt ett begrepp som uppstår och 

pågår i sociala sammanhang (Litteracitet, u.å.). Den literacy som existerar i skolans värld 

kan skilja sig från den literacy elever ägnar sig åt på sin fritid. Molloy (2007) menar att 

skolan har svårt att ta tillvara på den literacy elever ägnar sig åt och behärskar såsom sms-

ande eller chattande på internet. Den läsning elever möter i skolan är mestadels 

skönlitterära böcker eller läromedelsböcker medan fritidsläsning involverar media, film, 

tv, låttexter, internet och tidningar (Merisuo-Storm, 2006). 

 

Serier och bokserier kommer användas och är två begrepp med två olika innebörder. Serier 

syftar på tecknade serier och bokserier syftar på böcker som ingår i en serie där författaren 

skrivit flera böcker och huvudpersonen vanligtvis är densamma i böckerna. Att uppskatta 

läsning avser även uppskattning av en viss sorts text eller genre (Smith et al., 2012). De 

bokval som eleverna gör grundas vanligtvis på vad familj eller kompisar uppskattar (Brink, 

2000). Dock föredrar flickor äventyrsböcker medan pojkar föredrar serier eller böcker som 

innehåller humor, korta kapitel eller cliff-hangers (Merisuo-Storm, 2006). Merisuo-Storm 

(2006) menar även att pojkar föredrog när böcker ingick i en bokserie eftersom de efter att 

ha läst en bok inom serien fått en förståelse för hur boken var skriven och vad som skulle 

hända. De behövde dessutom inte fundera på om boken var riktad till pojkar då de var 

välbekanta med boken. Även serier är omtyckta hos pojkar men serier anses inte ha ett så 

högt värde som litteraturval och det kan leda till att lärare inte tillåter serier i skolan 

(Merisuo-Storm, 2006). Vidare menar hon att de bokval som pojkar gör styrs av rådande 
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genusnormer där de upplever boken vara bunden till ett visst kön. Pojkar tenderar att hålla 

mer på könsgränser än vad flickor gör (Merisuo-Storm, 2006). Molloy (2007) konstaterar 

att andra forskare menar att pojkar tar avstånd från läsning för att hävda sin maskulinitet 

och att skönlitterära böcker som behandlas i skolan allt för ofta innehåller kärlek och 

relationer, något som pojkar i en viss ålder vill ta avstånd ifrån.   

 

3.8 Tidigare forskning om pojkars läsning 

Det finns forskning som menar att pojkar alltid har läst mindre än vad flickor har gjort och 

att pojkarnas språkmognad kommer senare (Ingvar, 2010). Molloy (2007) betonar att det 

har gjorts flera undersökningar som ger samma resultat om att många pojkar är mer 

motvilliga till läsning än vad flickor är. Flera forskare har genomfört studier med elever 

som visade att pojkar inte uppskattade läsning lika mycket som flickor (Merisuo-Storm, 

2006; McKenna et al., 1995; Smith et al., 2012). Flickor har en mer positiv attityd till 

läsning än vad pojkar har, både vad gäller fritidsläsning och den läsning som sker i skolan 

(McKenna et al., 1995). Molloy (2007) menar att hennes erfarenheter inom läraryrket har 

visat att pojkar är motvilliga till att läsa skönlitteratur men hon menar samtidigt att det är 

när läsning sker i skolan som detta motstånd finns. Utanför skolan menar hon att pojkar 

möter och läser olika slags texter utan motstånd (Molloy, 2007). Pojkar har i tidigare 

studier uppgett att de inte läser lika frekvent som flickor men enligt Logan och Johnston 

(2009) beror det på vad pojkarna anser att läsning är. Forskning som de studerat visar att 

pojkar ägnar sig mer åt att läsa tidningar och internetläsning än vad flickor gör. Vidare 

menar de att det är vanligt att detta inte kopplas till läsning och det kan påverka elevernas 

svar gällande den stora skillnaden mellan pojkars och flickors läsning (Logan & Johnston, 

2009). Dock har pojkar visat att de uppskattar läsning i skolan när den är kopplad till samtal 

om texten, de uppskattar därmed boksamtal (Molloy, 2007). Merisuo-Storm (2006) menar 

att det är svårt för både lärare och föräldrar att motivera pojkar till att läsa. 

  

3.9 Summering samt teoretisk utgångspunkt 

Läsning kan bidra till nya kunskaper, värderingar, tankesätt, fantasi och språklig förmåga. 

För att uppnå dessa mål är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med läsningen för att 

motivera och bibehålla intresset hos eleverna. Läsningen ska vidare vara lustfylld och ge 

möjligheter till diskussioner. Valet av bok kan vara avgörande för engagemanget och 

intresset i läsningen. Tidigare forskning som Johansson och Linnros (2016) undersökt 
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menar att läsning används som en tyst aktivitet där det inte sker i ett socialt samspel. Den 

skönlitterära boken kan bidra till ett självupptäckande och medkänsla för andra. Forskning 

menar även att pojkar har ett mindre intresse för läsning jämfört med flickor.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är att läsning bör ske som en gemensam 

aktivitet för att syftet med läsningen ska gynna alla elever, men främst pojkar då syftet med 

läsning berör pojkars dalande läsintresse. Detta innebär att studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket har som utgångspunkt att lärande sker i ett samspel med 

andra och kunskap är inte överföringsbart utan är något som sker som en aktivitet (Säljö, 

2010). Läroplanen utgår från ett sociokulturellt perspektiv och för att gynna läsning som 

aktivitet bör detta perspektiv vara det som styr undervisningens utformning. Det som sker 

i ett socialt samspel påverkar vårt lärande positivt och det innebär att den skönlitterära 

boken ska användas till mer än en tyst aktivitet. Den skönlitterära boken bör användas i en 

social kontext där samtal och diskussion är i fokus och där boken ses som ett läromedel. 
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4. Metod 

Under följande rubrik presenteras det urval som gjorts, hur datainsamlingen har 

genomförts samt de forskningsetiska principerna. Sedan följer beskrivning av 

genomförandet från kontakt till informanterna till insamling av material. Därefter beskrivs 

analysmetoden och den forskningsansats som varit utgångspunkt följt av validitet och 

reliabilitet.  

 

4.1 Urval 

Målsättningen med studien var att intervjua pojkar i årskurs 6 då deras attityd till läsning 

skulle undersökas. Valet att utgå från årskurs 6 grundades i tanken om att de har en större 

resonemangsförmåga vilket underlättar när de ska delge sina tankar kring läsning. Barn i 

tolvårsåldern ägnar sig gärna åt läsning och i denna ålder utvecklas deras tankar om sig 

själva och vad de tycker och känner (1177, 2011). Genom att enbart intervjua pojkar i 

årskurs 6 kan förhoppningsvis en representativ bild angående attityder till läsning hos 

pojkar i 12–13 årsåldern beskrivas. För att få ett tillräckligt rikt material till analys och 

slutsats valdes tre skolor ut till undersökningen. På grund av tiden som fanns till mitt 

förfogande valdes skolorna baserat på deras geografiska placering. De olika grupper av 

informanter från de olika skolorna benämns som grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Då 

informantgrupperna valts utifrån en geografisk urvalsprincip har författaren sedan tidigare 

en relation till eleverna då hon träffat dem vid några tillfällen. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att barn som intervjuas gällande känsliga frågor inom exempelvis brott ska 

intervjuas av en person som inte anses vara en främling för dem (Kvale & Brinkmann, 

2014). Även om intervjun i detta arbete inte berör något känsligt ämne så kan en viss 

relation till eleverna ändå anses ha en positiv inverkan. Problematiken kring valet av 

informantgrupper var att författaren haft en närmare relation till grupp 1 då relationen till 

dem byggdes nära i tiden då studien genomfördes. Grupp 2 och grupp 3 som intervjuades 

fanns det också en relation till då ett möte med dem tidigare skett men det var längre 

tillbaka i tiden och därmed är relationen till dem inte lika stark som till grupp 1. 

 

4.2 Datainsamling 

I studien användes semistrukturerade intervjuer för att i så stor mån som möjligt ge 

underlag till frågeställningarna i syftet. Fördelen med att använda semistrukturerade 
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intervjuer är att följdfrågor kan ställas som kan leda till djupare förståelse eller mer 

fördjupade svar (Dalen, 2008). Intervjuerna spelades in med hjälp av funktionen 

röstinspelning på datorn. Genom att spela in intervjuer kan informanternas ord återges i 

skrift efter transkribering. Undersökningens ansats är kvalitativ. En kvalitativ metod, här i 

form av semistrukturerade intervjuer, är passande för att fånga informanternas erfarenheter 

och tankar (Dalen, 2008). En kvalitativ intervju är även relevant i sammanhanget då den 

kan leda till mer innehållsrika svar (Trost, 2005). Då Dalen (2008) rekommenderar att 

alltid göra en provintervju ingick första informantparet i provintervjun. Vid en provintervju 

kan inspelning och frågor kontrolleras och eventuellt justeras inför huvudintervjun. Vidare 

förklarar Trost (2005) att intervjuguiden går att korrigera eftersom hela intervjuserien är 

en process och process innebär att det är utvecklingsbart.  

 

Informanterna intervjuades parvis, bortsett från två grupper där den ena gruppen bestod av 

en informant och den andra gruppen bestod av tre informanter. Barn i 12-årsåldern kan 

vara känsliga för vad kompisar ska tycka (1177, 2011) samtidigt kan en grupp om två vara 

bra eftersom en interaktion kan ske mellan informanterna där större insikt hos den enskilde 

ges, de kan lättare bygga vidare på den andres ord (Trost, 2005). En nackdel är om det 

råder en social hierarki som medför att den ena informanten tar större plats än den andra 

eller att den enes åsikt får styra och den andra informanten stämmer in i vad den anser som 

lämpligt (Trost, 2005).  

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Genom att följa de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) skyddas både 

forskare och undersökningsgruppen av de krav som finns utifall en konflikt skulle uppstå. 

De fyra huvudkraven som tas hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagaren har fått information om villkoren 

som gäller angående deras deltagande och vad deras uppgift i projektet är. Deltagarna ska 

även få information om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren 

ska få undersökningsdeltagarnas samtycke. Då informanterna är barn behövs 

vårdnadshavares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Trots att vårdnadshavare samtyckt 

har barnet rätt att inte delta (SFS 2003:460, 18§). Vidare har deltagarna rätten att bestämma 
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över sitt deltagande vilket innebär att de kan avbryta sin medverkan om de önskar även 

under tiden som intervjun pågår. Konfidentialitetskravet innebär att alla personer i en 

undersökningsgrupp ska ges konfidentialitet och att ingen utomstående ska kunna 

identifiera deltagarna. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Utöver de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet uppger kommer även deras 

rekommendation om att fråga de som deltagit i studien om de är intresserade av att få en 

sammanfattning av resultatet och var det kommer publiceras följas.   

 

4.4 Genomförande 

Den första informantgruppen valdes ut genom samtal med rektor och klasslärare. Efter 

deras godkännande bestämdes dag för intervju och därefter skickades informationslappar 

hem till vårdnadshavare för berörda elever där en presentation av mig, syfte med studien 

samt en lapp att fylla i för samtycke fanns med (bilaga 1). Dag för intervjuerna bestämdes 

och när dagen närmade sig kontaktades klasslärarna via sms för att bestämma en tid som 

passade. Första intervjun blev en provintervju och därefter kunder huvudintervjuerna 

hållas.  

 

Inför kontakten med den andra informantgruppen skickades mejl till rektorn som första 

kontakt på grund av bekvämlighetsskäl och rektorn tog i sin tur kontakt med klasslärarna 

i berörd årskurs. Då det tog tid för rektorn att återkoppla till mig valdes telefonkontakt som 

ett nytt försök att få återkoppling. Första försöket gav inget resultat men vid andra försöket 

kunde rektorn nås och studien presenterades igen. Rektorn godkände undersökningen och 

ett namn på en klasslärare som kunde ta emot mig den dag och tid som önskades 

förmedlades. Därefter skickades ett mejl till klassläraren med information och samtycke-

lappen (se bilaga 1) så att läraren kunde vidarebefordra lappen till berörda elever. Då det 

bokade besöket skedde tätt inpå gjordes valet att kontakta klassläraren via sms för att 

säkerställa att det fanns elever att intervjua.  

 

För att säkerställa att underlaget blev tillräckligt stort valdes en tredje skola ut. På den 

tredje skolan kontaktades rektorn via mejl och godkännande kom sedan från klassläraren. 
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Önskemål om dag kontrollerades och tid bestämdes. Samtyckeslappen (se bilaga 1) 

mejlades till klassläraren som sedan vidarebefordrade den till eleverna.  

 

Alla intervjuer skedde på informanternas skola eftersom Trost (2005) rekommenderar att 

intervjun sker på en plats som är lugn och trygg för den som blir intervjuad (Trost, 2005). 

Under alla intervjuer fanns det tillgång till ett enskilt rum där vi fick prata ostört. Inga 

oväntade händelser inträffade under intervjuerna och ingen av informanterna valde att 

avbryta sin medverkan. Alla pojkar blev tillfrågade att delta i intervjustudien. De pojkar 

som intervjuades var de som hade med sig samtyckeslappen och var närvarande den dagen 

då intervjun skedde. Den första informantgruppen bestod av 5 pojkar. I den andra 

informantgruppen deltog 6 pojkar och i tredje gruppen intervjuades 5 pojkar. Sammanlagt 

intervjuades 16 elever. Längden på intervjuerna varierade mellan cirka 15–30 minuter.  

 

4.4.1 Provintervju 

För att efterlikna huvudintervjun valdes pojkar i årskurs 6. Vid intervjutillfället var endast 

en pojke vars vårdnadshavare givit tillstånd tillgänglig, valet att intervjua honom utan en 

kompis gjordes. Innan intervjun började gavs information om syftet och rättigheten att inte 

delta. När intervjun var slut kunde inspelningens kvalitet kontrolleras. Frågorna som 

användes i intervjun kunde till stor del användas i nästkommande intervjuer. En fråga fick 

formuleras om då både jag och informanten tyckte frågan blev svår att förstå. Eftersom 

frågan formulerades om direkt vid intervjun kommer även provintervjun ingå i analysen.  

 

4.4.2 Huvudintervjuer 

Informanterna fick inledningsvis veta de forskningsetiska principerna. Informanterna 

intervjuades i grupp om två och dokumentation skedde med hjälp av röstinspelning samt 

anteckningsstöd. När andra informantgruppen intervjuades insåg både jag och 

informanterna att det fanns två frågor som liknade varandra och svaren blev detsamma 

därmed togs den frågan bort inför nästkommande informantgrupper. I transkriberingen har 

frågan inte skrivits med. Efter intervjuerna med grupp 1 kom insikten om att ytterligare en 

fråga behövdes för att säkerställa att syftet med studien skulle följas, därmed tillkom en 

fråga inför informantgrupp 2 och 3. Inför sista intervjubesöket insåg jag att en fråga kunde 

uppfattas som ledande. Frågan ställdes därmed annorlunda men gav samma svar av dessa 

informanter som de andra informanterna givit.  
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4.5 Analys av insamlad data  

Fenomenografi är en forskningsansats som passar denna studie då fokus är att studera 

informanternas uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Vidare menar Dalen (2008) och 

Larsson (1986) att forskaren försöker förstå en annan människa, hur denne upplever något 

genom att sätta sig in i dennes situation eller ”värld”, vilket de benämner som 

fenomenologi (Dalen, 2008; Larsson, 1986).  

 

Informanterna i studien avidentifieras och får namn som elev 1, elev 2, elev 3 och så vidare. 

För studiens syfte är det oväsentligt vilken skola eller namn informanten har, därför 

avidentifieras både skolor och informanter. Det insamlade materialet transkriberades med 

hjälp av ett program som heter oTranscribe, detta program valdes för att kunna styra 

hastigheten hos de som pratade och därmed blev det lättare att hinna skriva det som sades. 

Mummel, stakningar och upprepningar har medvetet valts bort och kommer inte stå med i 

transkriberingen, dock kan viss upprepning stå med om det bidrar med förståelse till 

analysen. I vissa svar som informanterna lämnat kan ett bekräftande ”mmm” komma från 

mig som intervjuar och detta har också tagits bort i transkriberingen. På grund av 

röstinspelningens kvalitet kunde inte allt material transkriberas och detta har markerats i 

transkriberingen. När transkriberingarna var gjorda började en analysprocess som utgick 

från Patel och Davidsons (2003) fyra steg. Inledningsvis ska ett helhetsintryck ges utifrån 

det materialet som samlats in. Det innebär att det insamlade materialet ska ge en föraning 

om vad som framkommit. Därefter ska likheter och skillnader i intervjuerna observeras. 

Även i detta steg skapas en överblick över det insamlade materialet då likheter och 

skillnader synliggörs och analyseras, detta kan ses som en komparativ analysstrategi 

(Bryman, 2008). I ett tredje steg ska uppfattningar kategoriseras i beskrivande kategorier 

vilket innebär att materialet ska sorteras tills mönster blir tydliga, detta beskriver även 

Larsson (1986). Transkriberingarna valdes att skrivas ut och därefter sorterades svaren in 

i olika kategorier som svarade mot intervjufrågorna, något som även Widerberg (2002) 

rekommenderar. Avslutningsvis ska kategorisystemet studeras och organiseras i relation 

till varandra (Patel & Davidson, 2003). När sorteringen var klar färgkodades svaren inom 

de olika kategorierna och färgerna bestämdes utifrån syftets frågeställningar. Det som är 

viktigt att tänka på är att kategorierna inte ska gå in i varandra, de ska vara kvalitativt skilda 

(Larsson, 1986).   
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4.5.1 Reliabilitet 

Granskning av en studies reliabilitet syftar till att avgöra hur tillförlitlig den information 

eller det tillvägagångsätt som använts är samt i vilken utsträckning resultatet blir detsamma 

vid andra tillfällen under samma omständigheter (Bell & Waters, 2016). Patel och 

Davidson (2003) menar att för att en reliabilitet ska anses vara god ska den som intervjuar 

vara tränad. Vidare beskriver de att intervjuareffekt kan påverka resultatet, informanterna 

kan förstå, medvetet eller omedvetet utifrån intervjuarens uppträdande vad som förväntas 

av dem och därmed kan svaren avvika från det sanna resultatet (Patel & Davidson, 2003). 

Informanterna kan även vara påverkade av andra faktorer som påverkar svaren, exempelvis 

nyligen varit i kontakt med det som efterfrågas (Bell & Waters, 2016).  

 

4.5.2 Validitet  

Validitet innebär att frågan mäter och beskriver det som är tänkt att undersökas, det vill 

säga giltigheten (Bell & Waters, 2016). För validitetens skull är det viktigt att forskaren 

har reflekterat över de val som gjorts i hanteringen av materialet och på vilket sätt detta 

kan påverka analysen (Patel & Davidson, 2003).  

 

Det är låg validitet i studien då intervjun anpassats efter informanterna och de svar som 

givits. Även följdfrågor som har ställts som inte ingår i intervjuguiden och möjligheten att 

förutspå vilka svar informanterna ger pekar på låg validitet. Om en annan forskare eller 

student skulle göra samma undersökning med frågorna som används i detta arbete är det 

inte säkert att resultatet skulle bli detsamma och det är ett enkelt sätt att testa validiteten på 

enligt Bell och Waters (2016).  
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5. Resultat  

I följande redovisning har svaren från de 16 informanter som deltagit utgjort grund. Det 

empiriska materialet har till en början kategoriserats utifrån intervjufrågorna samt 

informanternas svar och därefter kategoriserats utifrån frågeställningarna i syftet. I 

följande redovisning kommer böcker användas synonymt för skönlitterära böcker om inget 

annat anges. Kategorierna som redovisas är pojkars läsning i allmänhet och pojkars bokval. 

Därefter redovisas pojkars attityder till skönlitterära böcker och deras syn på 

bokaktiviteter.  

 

5.1 Pojkars läsning 

Alla informanter är medvetna om att de läser varje dag. Läsning sker på olika sätt, antingen 

så är det via nöjen där filmer, tidningar, internet, telefoner och ibland böcker ingår, eller i 

skolan där böcker och läromedel läses. Den läsning som informanterna nämner att de helst 

ägnar sig åt är böcker som är antingen en fysisk bok eller en ljudbok, internet (chattar, 

Instagram), filmer, tidningar, tv-spel och sms. En informant uttrycker att läsning i sig är 

tråkigt men att historien man läser är rolig. Läsning uppfattas som tråkigt av informanterna 

då det är tidskrävande och kräver ansträngning. Vidare framgår det att internet anses roligt 

eftersom läsning innebär en kommunikation med någon annan. Även film anses roligt då 

text är kombinerad med bild liksom serier i tidningar. Informanterna har en positiv attityd 

till läsning när det rör läsning via digitala medier.  

 

Majoriteten av informanterna kopplar läsning till böcker. Resterande informanter kopplar 

istället läsning till en process, till ord och att läsning är ett sätt att lära sig på. I alla 

informantgrupper nämns att läsning är bra för att lära sig nya ord, ordförrådet utökas. 

Informanterna nämner även att läsning är bra för att få ett flyt i sin läsning, kunna läsa 

snabbare samt utveckla läsförmågan och läsförståelsen. Fyra informanter är medvetna om 

att läsning bidrar till att kunna uttrycka sig bättre, både skriftligt och muntligt. Läsning ses 

även som en kommunikation mellan läsaren och boken. Elev 1 säger att: ”Läsning är att 

kunna förstå saker på ett annat sätt, att kunna förstå saker utan att prata”. Elev 10 förklarar 

att: ”Läsa för mig är liksom att typ läsa något som ingen hör eller typ höra något som ingen 

hör!”. Två informanter nämner även att läsning bidrar till kunskap, antingen genom att det 
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är en historiebok där historia lärs eller en bok som behandlar ett ämne som ger ökad 

kunskap, exempelvis böcker om pirater. En informant förklarar även att läsning bidrar till 

att skapa inre bilder. Läsning är viktigt för att kunna förstå andra uppgifter i skolan 

exempelvis matematikboken. Det är även bra för vidare studier eller när man får jobb och 

behöver kunna svårare ord som har med exempelvis ekonomi att göra, för att kunna betala 

räkningar eller för att klara körkortet där teori behöver läsas in.  

 

De flesta av informanterna visste att lärarna berättat för dem varför läsning är viktigt. 

Däremot var de osäkra på vad läraren hade sagt och andra menade att det var längesedan 

så de hade glömt vad syftet med läsning var. Det finns en tanke om att de hört syftet men 

inte tagit åt sig det läraren sagt. ”Det har dom säkert gjort. Jag tror inte jag har lyssnat…” 

(Elev 14). Ett fåtal informanter var medvetna om att läraren berättat om syftet med 

läsningen men att de inte kommer ihåg vad läraren sagt. Det fanns även en tanke hos en av 

informanterna om att eftersom de var så stora nu, de går i sexan, behöver inte läraren 

berätta vad syftet med läsningen är, eleverna ska veta det ändå. I samband med exempelvis 

ett läsprojekt så tydliggjorde lärarna syftet med läsningen. Däremot uppgav 

informantgrupp 3 att de fick höra det varje dag och citerade läraren ”det är viktigt att läsa, 

läsa så att man kan få en bra utbildning” (Elev 8). ”Man måste bygga grunden först” (Elev 

9). En informantgrupp har arbetat med läsande klass och där fick de höra varför det är 

viktigt att kunna läsa och att det är viktigt att förstå vad de läser.  

 

5.1.1 Läsning hemma eller i skolan 

Det råder blandade åsikter bland informanterna om vart de föredrar att läsa mellan hemmet 

och skolan. Tre informanter föredrar att läsa hemma framför läsning i skolan, 

förklaringarna de ger är att hemma kan de läsa hur länge de vill och vad de vill, hemma 

kan de också läsa i sin egen takt och det är lite mer stillsamt att läsa hemma. Hos en 

informant innefattar läsning hemma media. En informant menar att det är mer fokus på 

telefoner och datorer idag och därmed läser man inte lika mycket nu som förr i tiden. Sju 

informanter föredrar att läsa i skolan, förklaringar är att det är i skolan det blir av då de har 

så mycket annat att göra när de är hemma, att de inte har några böcker hemma samt att de 

föredrar att vara utomhus framför att läsa. Ytterligare nämns det som tråkigt att läsa hemma 

då läsning är en enskild aktivitet som inte kan ske tillsammans med kompisar eller att 

informanterna hellre ägnar sig åt tv- eller dataspel. Informanterna anser att läsning i skolan 
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är bra då det blir en paus från allt annat skolarbete vilket en av informanterna betonade att 

han uppskattade.  

 

Åtta informanter uppger att de läser skönlitterära böcker på sin fritid, en del mer frekvent 

än andra. Läsning kan uppfattas som roligt när det sker på kvällen innan läggdags då 

informanterna vill ha lite lugn eller för att det är då det är lugnt. Fem av informanterna 

uppger att de läser som avslappning när de går och lägger sig och elev 5 svarar att: ”Det är 

för att lugna ner huvudet lite, typ”. Andra anledningar till att informanterna väljer att läsa 

på sin fritid är när de ska åka iväg, antingen på en bil- eller flygresa. Endast en av 

informanterna har en förälder som fortfarande läser böcker för honom. Dock förekommer 

läsande förebilder hos fem av informanterna.  

 

5.2 Pojkars val av böcker  

Informanterna uppger att det är spännande böcker som är bra böcker men även roliga 

böcker nämns. Det informanterna anser är spännande böcker är bland annat fantasy och 

deckare. Sportböcker, serier och bokserier nämns också som populära bokval. Bokserier 

är något som återkommer hos de flesta av informanterna, antingen som ett minne av en bra 

bok de läst eller som en bok de läser för tillfället som ingår i en bokserie. En informant 

berättar att han läser om samma böcker och att det som är så bra med bokserier är att han 

inte behöver fundera på vilken bok han ska välja härnäst utan bara kan fortsätta läsa. 

Ytterligare två informanter diskuterar en bok som ingår i en bokserie som de båda 

uppskattar, de berättar att det ska komma en ny bok snart som de längtar efter. 

Informanterna tycks ha lättare att minnas böcker som de antingen läst flera gånger, eller 

att en förälder har läst en bok flera gånger samt böcker som ingått i en bokserie. När 

informanterna läst en bokserie har läsningen pågått under en längre tid och enligt 

informanterna har det påverkan när det handlar om att minnas en bok som är bra. Om en 

bok är rolig, spännande och har en intressant handling så minns de boken bättre.  

Det var... det var en spännande bok som jag läste hela tiden. Här i skolan. […] när 

vi hade såhär andra lektioner, då tog jag med den hela tiden. När jag inte hade något 

att göra så läste jag. (Elev 15) 

Två informanter berättar även att de uppskattade läsning mer när de var yngre, de menar 

att det fanns roligare böcker att läsa och de fick läsa Tintin böcker.  
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Fyra informanter menar att det kan vara svårt att hitta bra böcker. Det nämns att det är ett 

dåligt utbud i skolans bibliotek och de flesta böcker som är bra har de redan läst. Det saknas 

även böcker som fångar informanternas intresse. Valet av böcker sker mestadels via 

omslag, därefter utifrån texten på baksidan av boken. Två informanter nämner dessutom 

att boken inte får vara för barnslig eller se löjlig ut. Tre informanter uppger att de baserar 

sina val av böcker efter tips från kompisar. Två informanter nämnde klasskompisar som 

läste mycket böcker, och snabbt, som gärna tipsar de andra pojkarna i klassen om böckerna.  

[Klasskompis namn] som jag sitter jämte han läser ju jättesnabbt och så. Så han 

läser... när jag har typ läst en bok så har han läst tre. Han läser ju fort och... han 

brukar alltid ha någon bra bok som jag tar efter honom (Elev 12).  

Endast en informant uppgav att han hade blivit tipsad av en bibliotekarie.  

 

5.3 Läsning kopplat till genusnormer 

När det gäller läsning kopplat till genus är det blandade svar bland informanterna angående 

om det är flickor eller pojkar som läser mest. En informant menar att det är beroende på 

vad man gillar och att det finns både pojkar och flickor som antingen gillar eller inte gillar 

läsning. Tre informanter tror att flickor gillar läsning mer än vad pojkar gör, deras tankar 

är att pojkar föredrar att spela dator, sporta och vara ute mer. En informant har en syster 

som läser mycket böcker och därmed anser han att flickor läser mer än vad pojkar gör. En 

annan tanke som tillkännagavs var att pojkar är lite mer ”bad boys” som elev 12 uttryckte 

det och att ”bad boys” inte gillar läsning. 

 

En annan uppfattning som två av informanterna har är att flickor läser snabbare än vad 

pojkar gör men anser ändå att det är ganska lika mellan könen gällande vem som läser 

mest. Det finns tankar hos informanterna om att flickor anses vilja vara duktigare i skolan. 

”Tjejer sägs ju vara duktigare och liksom gör sina läxor och sådär så… det känns lite mer 

som att dom läser… mera” (Elev 7). När de ska läsa i klassrummet brukar pojkarna ströva 

runt mer medan flickorna sitter stilla och läser. En informant menar att det är olika 

beroende på ålder. Han menar att flickor läser mer än vad pojkar gör nu i den ålder de 
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befinner sig i, 12–13 år. Men när de blir äldre så är det fler pojkar som börjar läsa tjockare 

böcker, exempelvis Harry Potter. 

 

Alla informanter menade att det inte spelade någon roll om karaktären i boken var en pojke 

eller flicka. Informanterna läste eller hade läst böcker där det var både en pojke och en 

flicka som var huvudkaraktärer. Häften av informanterna läste för tillfället en bok där 

huvudkaraktären var en pojke. Fyra informanter läste böcker där karaktärerna var av båda 

könen och en av informanterna läste en bok där huvudpersonen var en flicka. Däremot var 

det endast fem informanter som uppgav att de kunde känna igen sig i karaktären i boken. 

Det var något fler informanter som sa att det fanns böcker som fångade deras intressen, de 

böcker som nämns som exempel är sportböcker eller en bok som heter Dagbok för alla 

mina fans som flera informanter uppgav att de läste.  

 

5.4 Pojkars attityd till skönlitterära böcker  

Elevernas attityd till böcker varierar både vad gäller elever samt skolor, det vill säga 

informantgrupperna från samma skola hade varierande åsikter gällande böcker. Elva 

informanter anser själva att de inte läser mycket böcker. De menar att de antingen inte läser 

mycket böcker som ett medvetet val, eller att de inte läser mycket böcker och borde läsa 

mer. Tre informanter tycker däremot att de läser mycket böcker och ytterligare två 

informanter anser att de varken läser lite eller mycket böcker. En informant menar att 

tanken på att läsa en bok inte alltid är så rolig men att när han väl börjat läsa och kommit 

in i boken kan han sitta i flera timmar. Elev 6 säger: ”om det inte är liksom bra så… så är 

det svårare”. Elev 10 menar att: ”man får en... andra känslor att kunna såhär prata med 

andra utan att säga någonting.” Generellt ger de en bild av att det är rätt okej att läsa även 

om det är något de inte prioriterar, samtidigt så är det övervägande alla informanter som 

menar att läsning är okej så länge boken är bra. Elev 15: ”I början, när man har börjat läsa 

en bok, då kanske det tar lite längre tid men när jag har kommit in i boken så… går det 

snabbare”. Det som informanterna upplever som tråkigt med att läsa böcker är om de 

kommit in i boken och så är det dags att avsluta läsningen och vid nästa tillfälle har suget 

att läsa försvunnit.  

 

Alla informanterna uppger att de hört andra i sin närhet säga att det är tråkigt att läsa. ”Ja. 

Det hör man ganska ofta i klassrummet” (Elev 14). Informanterna har främst hört pojkar 
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som uttryckt att läsning är tråkigt. Sex av informanterna uppger att de håller med om de 

hör någon påpeka att det är tråkigt att läsa. Majoriteten av informanterna menar att de inte 

blir påverkade av att höra någon uttrycka sig så men att det kan påverka dem negativt i 

deras bokval, om någon påpekar att en bok är tråkig så vill de inte läsa boken. Har 

informanterna däremot en bra bok som är spännande så håller de inte med personen som 

uttrycker att läsning är tråkigt. En informant menar att han inte påverkas av det och tycker 

att man kan försöka uppmuntra den som uttrycker sig så att läsa mer. ”…det är inte ens 

eget problem man får inte ta åt sig” (elev 8). Informanterna ger uttryck av att läsningen är 

för ens egen skull och därmed blir påverkan inte så stor och det är de som inte uppskattar 

läsningen som förlorar på det.  

 

Informanterna upplever läsningen som rolig när de själva valt boken och boken är 

spännande eller intressant. Det är spänningen i boken som gör att de har svårt att lägga 

ifrån sig boken och de vill veta vad som ska hända sen. Vanligaste svaret informanterna 

ger gällande när de väljer att läsa är när de inte har något annat att göra, när informanterna 

har tråkigt eller för att få en lugn stund. ”När man är trött och inte orkar ha en lång lektion 

så är det lite skönt att läsa” (elev 11). Intresset för att läsa kan också komma av att eleven 

börjat läsa i en bok och den är spännande så att eleven inte vill sluta läsa. Elev 9 säger att: 

”då kan man göra det på sån tid när man ska jobba.” Ytterligare en faktor som 

informanterna nämner som skapar ett intresse för att läsa böcker är när de sett en film.  

Elev 7 menar att: ”När man har tittat på en film. Ja, då vill man typ läsa den boken. Se 

skillnad mellan bok och film”.  

 

Två av informanterna nämner att de aldrig tycker att läsa böcker är roligt och den ena 

förklarar att om det skulle finnas böcker som intresserade honom mer skulle han kanske 

gilla läsning mer. Även de andra informanterna tar upp faktorer som kan påverka attityden 

till läsning, exempelvis när de måste läsa. ”När man har något roligare och göra. Och så 

blir man tvingad att läsa” (Elev 2). Läsning som är ett måste är vanligtvis kopplat till de 

läxor informanterna har i form av en läs-läxa eller engelskaläxa där innehållet i texterna 

inte intresserar informanterna. Majoriteten av informanterna nämner boken som orsak till 

varför läsning är eller upplevs tråkig. En informant nämner att boken i sig kan vara för svår 

och då är det inte roligt att läsa, med svår menar han att orden är nya. Det kan även vara 

svårt att hitta en bok som de gillar eller så är boken inte tillräckligt spännande. Elev 5 

menar att: ”Läser man något man inte gillar så läser man ju, såhär, helt i onödan”. Det kan 
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bero på att det inte händer någonting i boken eller att boken är ”skitdålig”, som elev 4 

uttrycker. Elev 9 menar att det är tråkigt med läsning när det inte följs upp och görs något 

med det lästa ”man behöver inte prestera någonting det är typ bara för sig själv”.  

 

Informanterna har egna teorier om varför det finns en negativ attityd mot läsning. De menar 

att det beror på att det händer för lite i böckerna, att det saknas spänning. De menar även 

att om det är någon som har svårt för att läsa, eller inte har rätt flyt i sin läsning så får de 

en mer negativ attityd mot läsning då de inte ser läsning som roligt. Vidare förklarar de att 

det beror på att det inte finns bra böcker.  

E13: Dom hittar bara tråkiga böcker.  

E14: Enligt dom själva. Sen så har dom inte ens kollat på boken. 

E13: Eller på baksidan, inte ens läst där.   

Ytterligare förklaringar är att attityden beror på personligheten och vad man har för 

intressen. ”Dom kanske har börjat lite fel att dom har typ lärt sig att… eller fått in sig att 

liksom man läser tråkiga grejer. Dom inser inte att det är liksom någonting man gillar” 

(Elev 7). 

 

5.5 Läsaktiviteter i skolan 

Under följande rubrik kommer högläsning, bänkbok, boksamtal och bokrecensioner 

behandlas, samt elevernas egna erfarenheter av läsaktiviteter. En aktivitet som 

informanterna nämner som förekommer i skolan kopplat till läsning av böcker är läs-läxa 

där eleverna ska läsa ur en lärarbestämd bok hemma. Läs-läxa är något informanterna är 

kritiska till och ser som ett måste utan varken njutning eller intresse. En annan aktivitet 

som informanterna i grupp 1 har haft är läsutmaning där de skulle läsa ett visst antal böcker 

under några veckor och om de klarade utmaningen skulle de få en belöning, något som 

informanterna uppger att de uppskattade. Grupp 3 uppger att de haft någon form av 

boksamtal ibland där en text ur en bok läses i helklass för att sedan diskuteras och därefter 

ska uppgifter kopplat till det lästa göras. Bokrecensioner känner alla informanter till och 

det är något som alla informanter ska göra efter de läst en bok. Grupp 2 har även 

bokredovisning och det är blandade åsikter om det, det kan anses vara bra för att det är ett 

sätt att visa de andra i klassen vad man läst men det skapar en nervositet när de ska redovisa 

inför klassen.   
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Högläsning är något som endast fyra informanter uppger att de får vara med om, 

informanterna går i samma klass. Övriga informanter ger uttryck för att det är något de 

brukade uppskatta och som de nu saknar. ”Ja, men nu blir det bara liksom rast och sen hårt 

jobb hela tiden. Får liksom ingen lugn och ro” (Elev 9). En informant menar att högläsning 

slutade redan i årskurs 3 och därefter har de endast haft bänkbok. Informanterna menar att 

det som är bra med högläsning är att de inte behöver läsa själva utan kan lyssna och slappna 

av. ”Man behöver inte såhär anstränga sig” (Elev 5). Vidare förklarar de att fördelarna med 

högläsning är att det har en lugnande effekt och påminner om att lyssna på en bok och att 

det är skönt att inte behöva läsa själv. Bokvalet är inte lika viktigt när de inte behöver läsa 

boken själv, även om boken inte är uppskattad upplever informanterna att de får en stund 

till att vila och slappna av. En informant menar att högläsning är roligare än att läsa själv 

då läraren oftast hittar böcker som informanten inte sett innan och det väcker ett intresse 

”Man kan sitta och lyssna och leva sig in i det” (Elev 7). Hos informanterna som har 

högläsning som aktivitet nu finns en viss kritik mot att läraren alltid slutar att läsa när det 

blir spännande. Högläsning sker enbart en gång i veckan och därmed har informanterna 

tappat spänningen från föregående högläsning.  

 

Bänkbok är något som alla informanter har och de uppger att de upplever den som bra. ”Att 

ha något att göra medan man väntar” (Elev 4). Dock utvecklar inte informanterna sina 

tankar angående bänkboken och vad de anser om den, svaren är korta och de uttrycker mest 

att det är bra med utan att de vet varför de tycker den är bra. Dock finns det en informant 

som medger att det är tråkigt och två informanter säger att de föredrar högläsning framför 

bänkbok. Bänkboken anses vara bra på ett annat sätt jämfört med högläsning, där har 

eleverna större valmöjligheter till att själva välja böcker. Det som upplevs som bra med 

bänkboken är oftast förknippat med boken, om boken är bra så uppskattas bänkboken. 

Bänkboken blir inte alltid använd som den är tänkt, informanterna menar att istället för att 

läsa gör de annat när det är tyst läsning. En annan informant tycker att ägnas lite tid åt tyst 

läsning jämfört med allt annat som görs i skolan. Tre informanter uppger att bänkboken 

används som tidsfördriv när det är lite tid över innan rast eller lunch. Elev 10: ”tycker det 

mest tar plats typ. I bänken”.  

 

Boksamtal är något som de flesta informanter behöver få förklarat för sig då de inte är 

välbekanta med begreppet. Grupp 1 berättar att de nyligen påbörjat en läsgrupp där de har 
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boksamtal. En informant från grupp 1 upplever boksamtal som något tråkigt, frågorna som 

är kopplade till boken diskuteras i läsgruppen men informanten tycker inte det är roligt att 

prata om boken då han anser att det är långtråkigt och svårt att svara på frågor som är 

kopplade till hans egna åsikter. Boksamtal anses av en annan informant som bra då han 

blir påmind om det lästa. Ytterliga faktorer som är positiva gällande boksamtal är att det 

kan bidra till boktips och att läsförståelsen utvecklas. ”När du förklarar, då förstår du ju 

vad du har läst” (Elev 5). Det beskrivs som ett bra sätt att involvera alla i läsningen 

eftersom alla ska vara med i diskussionen om boken. En informant menar att boksamtal är 

bättre då det sker muntligt och efter varje tillfälle de läst jämfört med bokrecensioner som 

bara sker när läsningen är klar, informanten menar då att det kan vara svårt att minnas det 

lästa. Grupp 3 har haft boksamtal i samband med projektet läsande klass, där de fick arbeta 

i par eller grupper och boken de hade skulle diskuteras. Böckerna de arbetade med var 

böcker som de hade som läs-läxböcker och hade olika svårighetsnivåer utifrån elevernas 

läsförmåga. Två av informanterna uppgav att de uppskattade det och det var roligare än att 

arbeta enskilt. Tre informanter uppgav att de tyckte boksamtalet var sådär, det som är bra 

med det är att de ser det som en enkel uppgift och det som är jobbigt är att behöva skriva 

och sammanfatta boken. ”Man har redan gjort en sammanfattning i huvudet själv […] och 

så måste man skriva en också, det är jättejobbigt” (Elev 9). En informant från grupp 2 

berättade att de hade boksamtal när de gick i årskurs 3. Då blev de indelade i olika färger 

och alla färger var en viss nivå så att de läste med dem som var i ungefär samma nivå i 

läsningen och de upplevde det som en rolig aktivitet. Övriga informanter från grupp 2 

minns inte att de haft boksamtal tidigare.  

 

Bokrecensioner förekommer också hos alla informanter. Bokrecensionen kan gå ut på att 

eleverna ska svara på innehållsfrågor samt rita en bild som passar till boken. Frågorna i 

bokrecensionen kan exempelvis vara frågor gällande huvudkaraktärerna, handlingen och 

illustratören. Informanterna svarar att de anser att det är helt okej med bokrecensioner men 

de ger intryck av att inte uppskatta det. En av informanterna föredrar bokrecension framför 

boksamtal eftersom det inte är lika svårt att svara på frågorna i en bokrecension. 

Bokrecensioner kan utifrån informanternas svar användas för att fungera som boktips eller 

så är det kopplat till prestation då eleverna vill visa upp vad de gjort. När frågan ställs om 

det är många som brukar titta på bokrecensioner för att få boktips svarar informanterna nej. 

Bland de informanter som uppger att de inte tycker att det är så roligt med bokrecensioner 

är det på grund av att de anser att det är tråkigt eller onödigt. ”Ja, fast jag brukar aldrig 
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göra bokrecensioner […] jag tycker bara det är onödigt” (Elev 12). Även de informanter 

som läser mycket böcker anser att det är tråkigt med bokrecensioner och uppger att de 

endast gör bokrecensioner ibland trots att de läser mycket böcker. ”Men jag tror det är för 

att [lärarens namn] kollar typ så vi har läst boken noga” (Elev 10). Fler informanter uppger 

att de tror att det är till för att läraren ska kontrollera att de läst boken. ”Jag tror att det är 

att de ska veta vad man läst att man inte bara har... varit i boken, inte gjort någonting, typ 

bläddrat sida väntat en minut och bytt sida och lite så” (elev 12).  Andra förslag till vad 

syftet med bokrecensioner är att de tror att läraren anser att det är viktigt att skriva.  

 

5.6 Vad pojkarna efterfrågar 

Gemensamt hos informanterna är att de efterfrågar mer högläsning då detta är något de 

saknar. En informant tycker att det borde varieras mer när det gäller läsning och inte enbart 

göra en aktivitet när det gäller läsning. Läsning kan varieras genom att någon läser högt, 

eleven kan läsa själv samt lyssna på ljudbok. När det gäller bokrecensioner tipsar 

informanterna om att dela upp bokrecensioner del för del för att det ska bli lättare att 

minnas det lästa. Några informanter uppger att det måste finnas ett mål med läsningen. I 

samband med läsutmaningar menar de att det finns ett mål med läsningen och det blir en 

utmaning och uppmuntran. Informanterna rekommenderar också att ha belöningar i 

samband med utmaningar, men då ska målet vara så pass rimligt att det blir möjligt att nå 

annars kan det upplevas som att de blivit lurade och att de läst i onödan. Två informanter 

diskuterade även tävlingar mot andra klasser i antal lästa böcker men kom fram till att de 

som förlorar kan få en negativ attityd till läsning. Boken ska knyta an till det eleverna är 

intresserade av för att det ska bli roligare. 

I: Vad tror ni om boksamtal? Skulle det vara någonting ni skulle kunna tänka er?  

E12: Det skulle kunna funka men... problemet nu är att det finns inte tillräckligt 

med böcker för en grupp och ha samma bok. 

Något som informanterna även nämnde att de efterfrågade var mer boktips. Två 

informanter hade inga förslag på hur böcker kan användas för att göra det mer intressant 

och roligare.  

 

För att göra läsningen roligare för de som inte uppskattar läsning tycker informanterna att 

det är viktigt att hitta en bra bok som fångar intresset, serier rekommenderas av 
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informanterna. Om personen tycker att läsning är tråkigt men gillar film så kan personen 

välja att läsa filmen som bok om det finns. Ytterligare ett tips är att variera bokval och inte 

alltid läsa den genre de vanligtvis läser. Genom att läsa olika sorters böcker så kanske 

personen hittar den sortens bok den gillar. Om läsningen i sig är svår så rekommenderas 

att låna böcker som ljudbok och när handlingen blir spännande så kan personen fortsätta 

att läsa i en bok. Informanterna tipsar även om att försöka hitta lite mer lättlästa böcker 

och därefter kan personen höja målen vad gäller läsningen. Informanternas lösning på 

svåra böcker är att låna en ny bok eller att ”bara försöka förstå det man kan” (Elev 6).  

 

5.5 Sammanfattning och slutsatser  

Resultatet har innefattat både pojkar som gillar att läsa samt pojkar som har en mer negativ 

attityd till läsning. Det som fångar intresset hos pojkarna som slukar böcker är spänningen 

eller att de hittat en bok som ingår i en bokserie. De pojkar som inte uppskattar läsning 

säger att det beror på boken eller att de anser att det finns annat som lockar mycket mer. 

Aktiviteterna kring skönlitterär läsning i skolan är kopplat till bokrecensioner och syftet är 

inte tydligt för pojkarna. Högläsning är något som alla pojkar pratar positivt om eftersom 

det inte kräver ansträngning däremot är det få av informanterna som får uppleva denna 

aktivitet. Pojkarna hade inga svårigheter med att läsa böcker där huvudpersonen var både 

en flicka och en pojke och en informant läste dessutom en bok där huvudpersonen var en 

flicka. Gemensamt hos informanterna är att de är medvetna om den vad läsning bidrar med, 

speciellt när det rör ett utökat ordförråd och flyt i läsningen. Utifrån den teoretiska 

utgångspunkten om att läsning bör ske som en gemensam aktivitet för att gynna alla elever 

så går det ana att exempelvis boksamtal skulle gynna de pojkar vars attityd mot läsning är 

negativ. Den pojke som uppvisade den mest negativa attityden mot läsning var samtidigt 

den enda pojken som mindes att de haft boksamtal. Dock fanns det en pojke som hade en 

något negativ attityd mot skönlitterära böcker och som inte gillade boksamtal. 

Anledningen till det kan tänkas vara att pojken inte är tränad i det som krävs för att föra ett 

boksamtal. Utifrån det sociokulturella perspektivet bör lärande ske i ett samspel och inte 

vara en process eleverna ska klara av på egen hand utan styrning från en vuxen.  
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6. Diskussion 

I metoddiskussionen kommer de metodval som gjorts diskuteras och både styrkor och 

svagheter kommer att lyftas fram. I resultatdiskussionen kommer resultatet att ställas i 

relation till syftet och frågeställningarna samt till tidigare forskning. Hur resultatet är 

relevant för yrkesverksamheten kommer behandlas samt förslag på vidare forskning 

kommer att ges.   

 

6.1 Metoddiskussion 

De informanter som intervjuats har bestått av enbart pojkar, detta innebär förstås inte att 

deras svar kan generaliseras till att gälla samtliga pojkar och deras attityder till läsning. För 

att kunna göra mer övergripande generaliseringar hade en större grupp pojkar på flera olika 

skolor behövt ingå i studien. Då det var begränsad tid till studien har det inte varit möjligt 

att genomföra en så pass omfattande undersökning. Ytterligare invändningar mot studien 

som kan framföras är att den bygger på medierad information i form av elevers upplevelser 

och tankar. Tolkningar av elevernas svar ger ett resultat som inte behöver vara 

representativ för andra 12–13-åringar. 

 

När godkännande från rektorerna skulle fås om att besöka deras skola för att göra intervjuer 

valdes frågan att ställas muntligt eller via mejl. Vid muntlig kontakt kom ett snabbare svar 

och muntlig kontakt underlättade när syftet med studien skulle förklaras. Nackdelen med 

att skicka mejl till rektorerna blev i mitt fall att det tog tid att få svar eller att rektorn inte 

gav någon återkoppling utan vidarebefordrade mitt mejl till berörd klasslärare. Syftet med 

studien blev svårare att formulera via mejl än vid en muntlig kontakt då det inte finns någon 

möjlighet att förtydliga de frågor som eventuellt kan uppstå. Tidigare erfarenhet är att 

rektorer kan vara svåra att få tag på via telefon, på grund av dessa erfarenheter valdes 

kontakt via mejl. Erfarenheten från denna studie är dock att kontakta rektorer via 

telefonsamtal först och vid uteblivet svar kan kontakt via mejl ske.  

 

Intervjua elever har varit en svårighet som försökts ta an på bästa möjliga sätt dock finns 

en medvetenhet om de brister som finns i undersökningen gällande frågorna. Under 

transkriberingen upptäcktes att frågorna ibland upplevdes lite svåra samt att följdfrågor 

inte alltid ställdes där jag i efterhand hade önskat ha följdfrågor för att få ett djupare svar. 
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Det uppstod ibland svårigheter med att transkribera vad informanterna sa, detta kan bero 

på valet av inspelningssätt och plats. Omständigheter kring platsen som påverkat är att en 

del rum har ekat mycket och i vissa rum var bordet större vilket medförde att informanterna 

hamnade längre ifrån ljudinspelningen.  

 

Utifrån Trost (2005) tankar om att elever kan påverkas i en gruppintervju på grund av att 

någon är mer dominant än den andra vill jag ändå hävda att informanterna inte påverkades 

av varandra på ett negativt sätt. Jag upplevde att informanterna gav det stöd till varandra 

som var tänkt, de lotsade varandra till sina svar. Det är möjligt att storleken på gruppen av 

informanter var så pass liten att det inte gav den påverkan som Trost (2005) nämner. Jag 

har även en viss relation till informanterna och jag anser att det bidrar till att informanterna 

inte lägger på en attityd. Vidare funderaringar som uppstått är hur jag som intervjuare 

påverkat informanterna, kan det ha funnits en problematik i att jag som kvinna intervjuar 

pojkar? Hade resultatet blivit annorlunda om en man hade intervjuat istället? Trost (2005) 

menar att det kan vara till en fördel att intervjuare och informant är olikkönade. Om 

informant och intervjuare är samkönade finns en risk att frågor som anses som givna inte 

ställs då det kan upplevas som självklara frågor (Trost, 2005).   

 

I det urval som gjorts i denna studie har fokus varit på elever i årskurs 6, detta innebär att 

resultatet blir smalt då endast en ålder inom bokslukaråldern är representerad. Då Brink 

(2000) menar att läsning minskar hos äldre elever hade det varit intressant att jämföra 

elever i olika årskurser och undersöka om det finns ett minskat intresse eller en mer negativ 

attityd till böcker. Dock finns en uppfattning om att en sådan undersökning hade krävt fler 

informanter och varit mer tidskrävande vilket medför att det inte hade varit möjligt att 

genomföra på den tid som funnits till förfogande.  

 

Utifrån en kritisk aspekt kan det tänkas att informanterna ger det svar som de tror förväntas 

av dem. Det är inte helt lätt att fråga om andras tankar och upplevelser då det finns stort 

tolkningsutrymme av vad som menas. En intervjufråga som ställdes innehöll ett värdeord, 

ordet mycket. Detta är något som blir svårt att relatera till då definitionen av ordet mycket 

kan betyda olika för olika personer. Det är även svårt att kontrollera om informanterna gett 

en mer positiv syn på litteratur än vad de egentligen har. Som förstagångsintervjuare i 

forskningssammanhang skulle studien enligt Patel och Davidson (2003) vara av låg 
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reliabilitet. Reliabiliteten är beroende på vilka frågor som ställs, en mer erfaren forskare 

hade utifrån erfarenhet kunnat välja andra frågor för att fånga studiens syfte.  

 

Småord och informanternas kroppsspråk valdes medvetet bort vid transkriberingen då det 

inte uppfattades som betydelsefulla för studiens syfte. Resultat är därmed baserat på 

informanternas ord och inga tolkningar utifrån deras kroppsspråk eller ibland långa 

betänketider har ingått i analysen. Med mer erfarenhet hade eventuellt andra val gjorts, då 

kunde kroppsspråket varit av större betydelse men för det krävs antagligen en djupare 

förståelse i hur analyser av beteenden ska göras. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer resultatet av intervjuerna, tidigare forskning samt den 

teoretiska utgångspunkten ställas i relation till varandra. Även kopplingar till relevanta 

styrdokument och framtida yrkesverksamhet kommer göras.  

 

6.2.1 Pojkars läsning 

Informanterna är medvetna om att de läser varje dag dock är de oense om vad som anses 

som läsning. Majoriteten menar att läsning sker via böcker medan några andra informanter 

ser media som läsning. Detta stämmer överens med Logan och Johnstons (2009) tankar 

om vad läsning är och att det inte alltid är uppenbart hos pojkar att läsning av multimodala 

media även klassas som läsning. Utifrån det traditionella synsätt som Persson (2012) 

definierat så ska läsning ge möjligheter till kunskap och språklig förmåga. Även andra 

forskare menar att ordförrådet och läsförståelsen utvecklas med hjälp av läsningen 

(Malmgren & Nilsson, 1993; Olsson, 2007; Richardson & Eccles, 2007). Denna utveckling 

är något som informanterna uppgav att de hade kännedom om, däremot är det svårt att via 

studien undersöka vilken effekt deras läsning har på deras ordförråd eller läsförståelse. Det 

som däremot inte nämndes hos informanterna är det som Persson (2012) vidare beskriver 

såsom värderingar, fantasi och nya tankesätt. Granström (2007) och Olsson (2007) menar 

att kommunikation bör ske för att synliggöra tolkningar. Denna tanke delar jag med 

forskarna då jag anser att eleverna ska bli medvetna om och öva på dessa faktorer i 

sammanhang där en social interaktion sker.  
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När det gäller läsning i hemmet eller i skolan så går det inte urskilja några avvikelser i 

svaren. Däremot har eleverna en mer positiv attityd till läsning som de själva valt. Läsning 

hemma uppskattas då informanterna kan ägna sig åt den läsning de vill vilket Merisuo-

Storm (2006) menar att pojkar föredrar. Däremot går det att utifrån informanternas svar 

dra slutsatsen att om de inte läst skönlitterära böcker i skolan skulle många av 

informanterna inte läsa skönlitterära böcker.  

 

6.2.2 Attityder till läsning av skönlitterära böcker  

Attityden till böcker varierar hos informanterna, oberoende av vilken skola de går på. Trots 

negativa attityder till läsning upplever jag det ändå som att eleverna läser och kan fastna i 

läsningen. Eleverna kanske inte läser så mycket men en elev som uppgav att han aldrig 

gillade att läsa och att böcker är tråkigt uppgav senare att han alltid tar med en bok när han 

ska ut och resa. Valet att ta med en bok måste ändå betyda att det finns ett intresse att 

fördriva tiden med hjälp av en bok, vilket kan förklaras utifrån Merisuo-Storm (2006) som 

menar att när pojkar själva valt läsningen så är läsningen stimulerande. Ett flertal av 

informanterna säger sig inte bli påverkade av elever som har en negativ attityd till läsning. 

Det går att urskilja att det är de elever som har en viss positiv attityd till läsning som är de 

som är mest oberörda av omgivningens negativa attityd. Utifrån frågorna som ställdes och 

svaren som framkom tyder det på att eleverna är trygga i sin läsning och att de läser mycket 

böcker. Merisuo-Storm (2006) påstår dock att kompisar och jämlikars tankar är viktiga i 

rädslan om att uppfattas som omanlig om läsning uppskattas.  

 

6.2.3 Läsning kopplat till styrdokumenten samt som aktivitet i skolan 

Kommunikation om det lästa är något som synliggjorts i det empiriska materialet som 

något som inte sker hos informanterna. Enligt Läroplanen (2011) ska eleverna kunna 

beskriva sin upplevelse av det lästa och det innefattar att kunna förstå och tolka det de läst. 

Därmed menar jag att för att förstå och tolka det eleverna läst bör det ske i en social 

interaktion. Genom bokrecensioner ges inga möjligheter att öva på att tolka och förstå det 

lästa. En informant uppgav att han föredrog bokrecensioner framför boksamtal eftersom 

han inte vet vad han ska svara på frågorna som berör hans åsikter och tankar. I en 

bokrecension menar han att det är frågor som är kopplade till innehållet och det är lättare 

att svara på. Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med läsningen (Brink, 2000; 

Malmgren & Nilsson, 1993; Olsson, 2007; Persson, 2012) och de flesta informanter 
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uppgav att de inte visste vad syftet med läsningen var samtidigt som de kunde beskriva 

varför läsning är bra. Däremot kanske de inte får veta syftet med alla aktiviteter som läraren 

väljer. När det gäller läsning är informanterna medvetna om att det är bra för ordförrådet 

men syftet med att skriva bokrecensioner är inte lika tydligt. Informanterna uppger att de 

tror att det är ett sätt för läraren att kontrollera att de har läst vilket även Johansson och 

Linnros (2016) drog som slutsats i litteraturstudien som genomförts. Högläsning 

efterfrågas av informanterna och skulle kunna bidra till att samtala om det lästa och därmed 

ge möjligheter till övning av förmågan att reflektera och tolka det lästa. Det som föreföll 

intressant i analysen från resultatet var att en av informanterna som var negativ till läsning 

mindes att de haft boksamtal i årskurs 3 och övriga elever från samma klass kunde inte 

minnas detta. Informanterna som inte kunde minnas detta boksamtal var mer positiva till 

läsning än vad informanten som mindes boksamtal var. Boksamtal kan därmed tolkas som 

att det leder till ett intresse för böcker för de elever som är negativt inställda till böcker 

(Molloy, 2007)  

 

Utifrån det resultat som inkommit i studien så sker inte läsning via de tre delar som 

Chambers (2011) förespråkar. Pojkarna i studien väljer böcker och läser dem men det sista 

steget som innebär respons på läsningen uteblir. För att uppleva respons på läsningen 

menar jag att det bör ske genom kommunikation mellan människor. Respons i form av 

bokrecensioner, som är det alla informanter bearbetar det lästa på, är inte respons då det 

inte sker någon kommunikation mer än att läraren ger eleven ett godkännande. Brink 

(2000) menar att läsning av skönlitteratur används som pausunderhållning och även om 

informanterna medger att de får läsa när det är lite tid kvar av lektionen eller innan rast så 

har de flesta av informanterna även schemalagd läsning. Däremot är det bänkboken som 

dominerar liksom bokrecensioner precis som Brink (2000) påstår. Olssons (2007) 

påstående om att det sker fler boksamtal än bokrecensioner stämmer inte överens med den 

empiriska undersökning som detta arbete vilar på.  

 

6.2.4 Bokens betydelse för pojkarnas intresse 

Eleverna föredrar spännande böcker, fantasy, serier, samt bokserier. Enligt Merisuo-Storm 

(2006) föredrar pojkar bokserier vilket även gick att se hos informanterna. Spännande 

böcker var det vanligaste svaret på frågan om vilka böcker de helst läste. Inom forskning 

föredrar pojkar cliff-hangers (Merisuo-Storm, 2006) och resultat pekar på att spännande 
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böcker är det som pojkarna föredrar mest. Inom högläsning är däremot cliff-hangers inte 

lika uppskattat då läsningen inte sker så ofta så hinner spänningen avta och när läsningen 

tar vid igen är intresset inte lika starkt. Dock tycks informanterna minnas bokserier som de 

läst mycket lättare än andra böcker de läst. Att kunna relatera till bokens huvudkaraktär 

var inte viktigt eller något som mina informanter tänkt på. Merisuo-Storm (2006) menar 

att pojkar tenderar att hålla mer på könsgränser än flickor. Men i de svar som informanterna 

lämnade kunde huvudkaraktärerna vara av bägge kön och intressant nog läste även en 

informant en bok där huvudpersonen var en flicka.  

 

6.3 Avslutande ord  

Jag hade en föreställning om att informanterna skulle visa en mer negativ attityd till läsning 

och böcker än vad de gjorde. Flera av informanterna ville till och med berätta om böckerna 

de läste och som tidigare nämnts kan detta tyda på att bearbetningen av det lästa inte sker 

på det sätt som skulle gynna pojkars attityd till läsning. Läsning som aktivitet är inget som 

informanterna värderar särskilt högt även om flera av dem ser det som en välbehövlig paus 

från skolarbetet. Utifrån erfarenhet finns det dock en tendens att boken används för att 

fördriva tiden och där anser jag att eleverna borde få en chans att ha schemalagd läsning 

för att få möjlighet att leva sig in i handlingen. En positiv slutsats är att informanterna är 

medvetna om att läsning är bra och vad det bidrar till. Dock kan syftet med läsningen som 

aktivitet förklaras tydligare för informanterna. Jag anser därför att högläsning, som alla 

informanter efterfrågade, kan bidra till att skapa diskussioner om handlingen vilket kan 

uppfylla ett annat syfte med läsningen, nämligen att utveckla förmågan att förstå, tolka och 

resonera kring det lästa. Det finns dock en problematik kring detta och det har med tiden 

att göra. Lärare ska utgå från läroplanen där det finns ett stort centralt innehåll, många 

förmågor och flera ämnen som ska hinnas med och bedömas varje läsår och det kan bidra 

till att läsningen hamnar i skymundan.  

 

6.4 Vidare forskning 

Då denna studie fokuserat på pojkars attityd gällande läsning har området blivit relativt 

begränsat i sin helhet. För att ytterligare undersöka om pojkar faktiskt läser mindre än vad 

flickor gör och i mindre grad uppskattar läsning som aktivitet kan vidare forskning 

undersöka läsning hos båda könen. En kvantitativ undersökning skulle då kunna göras för 

att få en bild om hur och om det finns skillnader mellan kön och läsning. Vidare forskning 
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skulle även kunna undersöka elevers attityd till läsning och hur det är kopplat till deras 

skriftspråk då läsning sägs ha en påverkan på elevers skrivförmåga. Vidare forskning 

skulle även kunna fokusera på begreppet multimodal literacy där elevernas intresse kan 

finnas i större utsträckning än till den skönlitterära boken.      
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Bilagor 

Bilaga 1 – Till vårdnadshavare 

Hej!       

Mitt namn är Therese Linnros och jag läser sista terminen på Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Jag genomför nu mitt examensarbete där jag ska undersöka 

vilken inställning till läsning pojkar i årskurs 6 har. Jag kommer genomföra en 

intervjustudie där elevernas svar spelas in. Det är endast jag och eleverna som är med under 

intervjun. Elevernas deltagande kommer behandlas med sekretess och både elevernas 

namn och skolans namn kommer avidentifieras. Det inspelade materialet kommer 

analyseras av mig och ingen obehörig kommer få ta del av materialet. När mitt arbete är 

klart kommer det inspelade materialet raderas.  

 

Senast den (datum) behöver jag få veta om ditt barn får medverka på denna intervju. Lämna 

tillbaka lappen med underskrift.  

 

Har du några frågor får du gärna ta kontakt med mig.  

Med vänliga hälsningar, 

Therese Linnros  

therese.linnros@vetlanda.se 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Elevens namn: ____________________________________ 

 

Mitt barn får delta:                Mitt barn ska ej delta: 

 

      

 

 

 

__________________________________________  

Vårdnadshavares underskrift 

 

Lappen lämnas till klasslärare senast den (datum). 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Forskningsetiska principer.  

• Informera om projektet.  

• Syftet med undersökningen, och hur det ska gå tillväga. 

• Deltagandet är frivilligt och att det insamlade materialet är till syfte för forskning. 

• Deltagare har rätt att avbryta intervjun närsomhelst.  

• Inga namn kommer skrivas ut.  

 
• Uppstartsfrågor 

1. Vad är läsning för dig?  
2. Vad läste du igår? 
3. Hur länge läste du?  
4. Vad läser du för böcker i skolan?  
5. Vad tycker du om läsning? 

 

• Vad är roligast att läsa?  
(exempelvis bloggar, faktatexter, noveller, skönlitteratur, genre inom skönlitteratur)  

 
Eventuella följdfrågor:  
1. Den läsning som du precis nämnde, hur ofta läser du det?  
2. Tycker du om att läsa? Varför?  
3. När är det roligt att läsa?  
4. När är det tråkigt att läsa?  
5. Försök minnas en bok du läst för ett tag sen. Vad är det som gör att du minns just den 

boken?  
 

• Tycker du att du läser mycket böcker?  
 
Eventuella följdfrågor:  
1. Hur ska man göra om man vill läsa mer böcker men tycker att det är svårt?  
2. När är det roligaste att läsa? I skolan eller hemma? Biblioteket?  
3. När blir du sugen på att läsa?  
4. Om aldrig, vad gör att du inte blir sugen på att läsa?  
5. Finns det böcker som du kan känna igen dig i? (Där huvudpersonen är som du)  
6. Finns det böcker som handlar om det du tycker om?  
7. Tycker du att huvudpersonen i boken ska vara en pojke eller flicka eller spelar det ingen roll?  
8. Är det en pojke eller flicka som är huvudperson i den boken du läser nu?  
9. Hur bestämmer du dig för vilken bok du ska läsa? (omslag, baksida, någon annan har läst 

den). 
10. Tror du att flickor läser mer böcker än vad pojkar gör? Varför?  

 

• Varför tror Du att det är viktigt att läsa?  
 
Eventuella följdfrågor:  
1. Tror du att det går att lära sig något när man läser böcker?  
2. Kan du beskriva något tillfälle då läsning gjort att du lärt dig något nytt?   
3. Varför läser du böcker i skolan?  
4. Har någon lärare berättat varför det är viktigt att läsa i skolan? 
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5. Kan du minnas om en lärare har gjort så att läsningen blev rolig?  
6. Har du någon gång hört någon som säger att det är tråkigt att läsa? Vad tänker du då? 
7. Varför tycker inte alla om att läsa?  
8. Läser ni böcker hemma?  
9. Läser någon böcker för dig? 

 

• Hur används böcker i skolan? (exempel: boksamtal, recensioner, bänkbok) 
 
Eventuella följdfrågor:  
1. Vad tycker du om högläsning? 
2. Vad tycker du om bänkbok?/tyst läsning?  
3. Vad tycker du om boksamtal?  
4. Vad tycker du om bokrecensioner?  
5. Hur tror du man kan göra för att det ska bli roligare med böcker för att lära sig mer och vilja 

läsa mer?  
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Bilaga 3 – Utdrag från transkribering 
 

Transkribering från intervju med Elev 6 och 7, grupp 3, den 26 april 2017, 20 minuter.  

 

I = Intervjuare 

E6 = Elev 6 

E7 = Elev 7 

 

Innan intervjun börjar så presenterar jag studien och varför jag samlar in detta material. 

De forskningsetiska principerna förklaras. Därefter börjar intervjun.  

 

I: Vad tycker ni om läsning?  

E7: Det beror på vad du menar. Jag tycker ju det är okej att läsa. 

E6: Om det är såhär roligt att läsa. Om det inte är liksom bra så.. så är det svårare.   

 

I: Då vill jag veta vad som är roligast att läsa. Och det kan vara att man kanske väljer att 

läsa något som finns på internet, det kan ju vara... böcker man kan läsa via plattan, det kan 

vara faktatexter, man kan läsa skönlitteratur. Det finns olika genrer inom skönlitteratur och 

sånt. Vad tycker ni är roligast att läsa? Om ni får välja själva.  

E6: Deckare 

E7: Typ såhär... deckare eller serietidning 

 

I: Det gillar du också?  

E6: Mmm.  

 

I: Och det som ni nämner här nu, serietidningar eller deckare. Hur ofta läser ni det?  

E7: Ibland såhär på kvällar och helger. Innan man går och lägger sig.  

E6: Mmm..    

 

I: När är det roligt att läsa?  

E7: När man inte har något annat att göra. Och när man är lite sådär trött. 

E6: Mmm.. 

 

I: När man bara vill göra något fast man kommer inte på något annat?   

E7: Ja.  

 

I: När är det då tråkigt att läsa?   

E7: När man ska göra något kul och så måste man läsa. Då är det inte så kul. Eller.. om det 

är en svår bok som man inte fattar riktigt så är det ju inte heller så kul att läsa.  

E6: Ja, om man typ ska någonstans och man längtar efter så kan man knappt läsa. 

 

I: Men när du säger att man måste läsa fast man kanske inte egentligen har lust. Vad tänker 

du att det skulle kunna vara?  

E7: Läsläxa och man har inte läst på hela veckan. Så måste man verkligen läsa sista dagen.  

 

 

 

 

 

 


