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Studiens syfte är att undersöka pojkars attityder och intressen till läsning. Den baseras 

på intervjuer med nio pojkar i årskurs fem utifrån följande frågeställningar: vilka fak-

torer upplever pojkar påverkar deras intresse för läsning, hur anser pojkar att läraren 

påverkar deras läsintresse samt vilken typ av texter väljer pojkar att läsa? Arbetet är en 

kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer med pojkar från två olika 

klasser. Studien utgår från teorin literacy, vilket betyder läs- och skrivkunnighet. Ana-

lysen av intervjuerna genomfördes med hjälp av fenomenografi som är en sjustegsmo-

dell för dataanalys. Vårt resultat visar att alla pojkar i studien läser. Pojkarna anser att 

de faktorer som påverkar deras läsning är: lärare, familj och kamrater. Många pojkar 

tycker att läraren är betydelsefull då det är läraren som säger till dem att läsa, förklarar 

ord och lär ut hur orden ska uttalas. Den vanligaste genre som pojkar läser är fantasy. 

Vårt resultat visar att bokens utseende spelar en stor roll i pojkarnas val av böcker. Bo-

kens layout ska snabbt väcka deras intresse med hjälp av en spännande bild på framsi-

dan och en intressant text på baksidan. Fler pojkar än förväntat väljer att läsa vilket är 

intressant då tidigare forskning pekar på motsatsen. 
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1 Inledning 

Jag tycker Sandor/Ida sög hårt. Jag hatar och läsa därför hatar jag alla böcker. Jag ryser när 

jag ser en bok. Det är så tråkigt att läsa böcker, varför inte se en film, det är ju inte 1700talet. 

Fan jag är ju inte på 1700talet. Det är ju 2004. Jag kommer ju inte att läsa tråkiga böcker när 

jag blir stor för det är ju bara så tråkigt. (Molloy, 2007, s. 9)  

Det här citatet kommer från Pelle i årskurs sju som tydligt beskriver hur han känner inför 

läsning och han är inte ensam, hans syn delas av både pojkar och flickor. Eftersom vi inte 

har tid att undersöka allt som vi vill veta inom ämnet, har vi valt att avgränsa oss till pojkar 

och deras attityder till läsning. Våra egna erfarenheter, vilka också stöds av forskning (se 

avsnitt 2.3), är att pojkar läser mindre än flickor och att dagens skola generellt är utformad 

på ett sätt som passar flickor bättre än pojkar, åtminstone när det kommer till läsning. Vi 

har under hela vår utbildningstid på lärarprogrammet fått höra hur viktigt det är att inklude-

ra alla elever och att det ska vara en skola för alla. Som det står i läroplanen för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) ska skolan medvetet och aktivt 

främja pojkars och flickors möjligheter. Hur de bemöts och bedöms samt vilka krav och 

förväntningar som skolan ställer på dem, bidrar till deras uppfattning om vad som är kvinn-

ligt respektive manligt. Skolan ska motverka traditionella könsmönster samt ge eleverna 

utrymme att utvecklas oberoende av vilket kön de tillhör. Som det ser ut idag tycker vi inte 

att skolan uppfyller de krav som tidigare nämndes, men vår förhoppning är att detta kom-

mer att förbättras i framtiden.  

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att många pojkar tycker det är 

jobbigt och tråkigt att läsa. Vi vill ta reda på vilka faktorer som pojkar upplever påverkar 

deras intresse för läsning, vilka texter de helst läser samt vilken roll lärarna spelar i pojkars 

läsintresse. Med läsning menar vi alla typer av texter såsom tidningar, faktaböcker, text-

remsor på TV och texter i datorspel. Läsning är något som angår alla lärare i alla ämnen. I 

kursplanen för svenska (Skolverket, 2011) står det att eleven ska ges förutsättningar att ut-

veckla den egna identiteten samt sitt språk och sin förståelse för omvärlden genom mötet 

med olika texter. Vi tror att vårt examensarbete kommer att hjälpa oss i valet av litteratur i 

vår blivande roll som lärare i grundskolans tidigare år.  
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2 Bakgrund  

Bakgrunden inleds med en beskrivning av begreppet läsning. Vårt arbete bygger på Lund-

bergs och Herrlins (2005) definition av läsning. Bakgrunden fortsätts med att kartlägga 

forskningen om läsning genom referenser till rapporter som publicerats inom ämnet. Vida-

re beskrivs olika forskningsresultat med fokus på problemområdet. Avslutningsvis kommer 

en beskrivning av teorin literacy.  

2.1 Vad är läsning? 

Lundberg och Herrlin (2005) menar att läsning är: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

flyt i läsningen, läsförståelse samt läsintresse. För att ett barn ska lära sig att läsa måste det 

först bli medvetet om de språkliga ljuden. Det innebär att barnet förstår det alfabetiska 

skrivsystemets princip, vilket går ut på att språket delas upp i små bitar som kallas fonem 

och betecknas med bokstäver. För att bli fonologiskt medveten krävs det att barnet förstår 

att bokstäver representerar språkljud och att talade ord kan delas upp i fonem. Även om 

eleverna inte kommit långt i sin fonologiska medvetenhet kan de ändå komma igång med 

nästa steg i läsutvecklingen, som är ordavkodning. Att veta hur man avkodar ord är en för-

utsättning för att kunna identifiera de skrivna orden. När barnet snabbt kan känna igen ord 

förenklas läsningen. Nästa steg i läsutvecklingen innebär att barnet får flyt i sin läsning. 

För att kunna läsa med flyt måste läsaren dela in texten i meningsfulla enheter och fraser. 

Läsaren måste också vara medveten om var betoningen på orden ska ligga. När barnet kan 

läsa en text med flyt så finns det mer tid över för läsförståelse, som är nästa steg i läsut-

vecklingen. Barnet kan då bli en medskapare och konstruera en innebörd i texten utifrån 

sina egna erfarenheter. Den sista nivån inom läsutvecklingen är läsintresse. Lundberg och 

Herrlin (2005) betonar hur viktigt det är att skolan ger eleverna mer motivation och förbätt-

rar elevernas självförtroende när det gäller läsning, eftersom tiden för läsning i skolan inte 

räcker till för att eleverna ska utveckla de färdigheter de behöver inom läsning. Eleverna 

behöver lägga ner mycket tid på läsning även utanför skolan. Lärarna måste hjälpa elever-

na att hitta texter som intresserar dem och skapa en positiv bild av att läsa. I slutet av 

årskurs tre eller i början av årskurs fyra bör eleverna klara av samtliga dimensioner inom 

läsningen.  

2.2 Rapporter 

Den ojämna fördelningen mellan pojkars och flickors läskunnighet har visats i flera under-

sökningar. En sådan är PISA, Programme for International Student Assessment, vilket är 
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en internationell undersökning vars syfte är att undersöka utbildningssystemen i OECD-

länderna (Skolverket, 2010). OECD är en förkortning av Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD, 2012a). Sverige skrev år 1960 på det avtal som orga-

nisationen grundar sig på. Organisationen hjälper sina 31 medlemsländer, till exempel 

Norge, Australien och Chile, att genomföra studier samt att jämföra ekonomiska och statis-

tiska uppgifter. Medlemsländerna skänker bidrag till organisationen. Hur mycket varje land 

skänker beror på vilken ekonomi landet har (OECD, 2012b). PISA:s (Skolverket, 2010) 

studie går ut på att 15-åriga elever får genomföra prov inom matematik, svenska och na-

turvetenskap. Förutom prov får eleverna även svara på frågor om sin bakgrund, sitt lärande 

samt sitt engagemang. Även rektorerna får besvara frågor om lärandemiljö och lärarnas 

kompetens. PISA lägger stor vikt vid att eleverna ska kunna sätta in sina kunskaper i ett 

sammanhang. I undersökningen ingår 65 länder och däribland OECD:s alla medlemslän-

der, vilket omfattar ungefär 470 000 elever. Studien genomförs vart tredje år och varje 

gång är ett av ämnena i fokus. Vid 2009 års studie var läsförståelse det som låg i fokus. 

PISA:s undersökning består av ett urval vilket betyder att resultaten kan ha en viss osäker-

het. Läsförståelsetesten i PISA studerar bland annat elevernas förmåga att förstå, reflektera, 

och engagera sig i texter för att uppnå sina mål. Resultaten redovisas på fem olika nivåer 

där nivå ett innebär att eleven endast kan fullgöra de enklaste former av läsförståelse och 

nivå fem, att eleven klarar av mycket avancerade läsuppgifter. I testerna finns det både 

flervalssvar och frågor där eleven får skriva kortare eller längre svar. Resultaten bland 

OECD-länderna visar att ungefär en elev av fem inte når upp till läsförståelse på nivå två. 

När det gäller läsförståelse presterar flickor bättre än pojkar i samtliga medlemsländer. I 

Sverige presterar endast 6 % av pojkarna på läsnivå fem medan 12 % av flickorna når upp 

till samma nivå. Detta är en försämring från resultatet år 2000. En anledning till de ökade 

skillnaderna är att pojkarna har tappat mer än flickorna och en närmare analys visar att det 

är pojkar med lässvårigheter som tappat mest. I PISA:s undersökning från år 2000 visade 

det sig att de barn som har god läsförståelse också gärna läser för nöjes skull. Detta sam-

band bekräftas även i PISA år 2009. Sverige är ett av de länder i undersökningen där sam-

bandet mellan läsförståelse och läslust är som starkast. Även när det gäller läslust visar det 

sig att flickor har större läslust än pojkar. Denna skillnad är större i Sverige än i många 

andra OECD-länder. Undersökningen visar vidare att elever som regelbundet läser skönlit-

teratur, dagstidningar och faktaböcker får ett bättre resultat i läsförståelsetesterna än de 

som inte läser (Skolverket, 2010). 
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PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, utvärderar läsförmågan hos 10-

åriga barn i 45 länder. Undersökningen har tre områden i fokus. Dessa områden är: läsför-

måga, läsvanor samt attityder till läsning. Insamlingen till studien år 2006 genomfördes på 

knappt 150 skolor med drygt 4000 deltagande elever. Enkäter till lärare, skolledning, ele-

ver och föräldrar tillkom i undersökningen. Målsättningen med undersökningen är att ge 

mått på förändringen av läsförmågan över en tid. En annan målsättning är att elevernas läs-

resultat ska kunna jämföras med läsresultatet från elever i andra länder. Läsning är otroligt 

betydelsefullt i samhället idag. Det är en central del av det som benämns som grundläg-

gande färdigheter. Läsning används i skolans alla ämnen och är en viktig del av kunskaps-

inhämtningen. Läsförmågan är inte bara viktig för individen. Den är också betydelsefull för 

utvecklingen av vårt samhälle. Idag är människor, inom de flesta verksamheter i samhället, 

beroende av att kunna läsa och skriva. Sedan undersökningen år 2001 har andelen starka 

läsare minskat runt om i världen. I undersökningen mäts elevernas läsförmåga på fem olika 

läsfärdighetsnivåer: avancerad nivå, hög nivå, mellan nivå, låg nivå och under låg nivå. 

Den avancerade nivån innebär att eleven klarar av en mer komplex läsförståelse. I Sverige 

har andelen elever som når upp till de tre första nivåerna minskat mellan undersökningstill-

fällena. Undersökningen visar också att svenska elever och flickor lättare klarar av de mer 

avancerade läsfärdighetsnivåerna. Pojkar och elever som inte är födda i Sverige har svårig-

heter med dessa nivåer. När det gäller elevers läsförmåga visar det sig att starka läsare ofta 

har en högre motivation och en positiv attityd till läsning. De har också läsande föräldrar 

som förebilder. Ungefär 66 % av eleverna som deltog i undersökningen upplever att de har 

en mycket positiv uppfattning om sin läsförmåga. Det är oftast fler flickor än pojkar som 

upplever att de har en mycket positiv attityd till läsning och de läser också oftare för nöjes 

skull än vad pojkar gör. Viktigt att påpeka är att Sverige tillhör de länder som inte har så 

stora skillnader i resultat mellan elever som inte lyckas så väl och elever som lyckas väl 

(Skolverket, 2007). 

2.3 Tidigare forskning  

Taube (2007), som undersökt den tidiga läsförståelsen hos barn, pekar på att flickornas un-

derläge inom skolan håller på att försvinna. Nu har oron för flickor bytts ut mot en oro för 

pojkar och deras underprestationer. Fler pojkar än flickor får problem vid den tidiga läsin-

lärningen, vilket kan förklaras med att vissa pojkar mognar senare. Detta tar även Millard 
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(1997) upp och menar att det, vid upprepade tillfällen, har dokumenterats att könsskillna-

der i läsintresse blir större ju äldre eleverna blir. Den biologiska förklaringen till pojkars 

olikheter i intellektuell utveckling kan förklaras med deras långsammare fysiologiska och 

psykologiska mognad. Klingberg (2011) bygger vidare på Millard och stärker detta påstå-

ende, genom att förklara att det finns vissa mognadsskillnader i hjärnan när det gäller poj-

kar och flickor. Det finns inga tydliga svar på när hjärnan mognar. Det som syns är bara 

gradvisa förändringar och skillnader mellan individer och områden i hjärnan.  

Mätningar av hjärnbarkens tjocklek och hur den förändras har blivit ett av de viktigaste verk-

tygen för att förstå hjärnans utveckling under barndomen. De centrala frågorna är hur mog-

naden av olika delar av hjärnbarken skiljer sig åt i tid, hur hjärnans utveckling är kopplad till 

kognitiv utveckling, vilka gener och miljöfaktorer som påverkar mognaden, samt om avvi-

kelser i utvecklingen kan vara nyckeln till att förstå olika beteendemässiga variationer. 

(Klingberg, 2011, s. 31, 33) 

Klingberg (2011) menar vidare att det ställs avancerade krav på hjärnan för att lära sig att 

läsa. För att blixtsnabbt kunna känna igen de symboler som är våra bokstäver har hjärnan 

ett område i vänstra tinningloben som kallas för ordformsområdet. Området är beläget på 

samma ställe hos nästan alla människor och aktiveras när vi läser. När barns hjärnaktivitet 

mäts kan man se att aktiviteten i ordformsområdet är kopplat till läsförmågan och inte till 

barnets ålder. Författaren beskriver en studie vars avsikt var att undersöka sambanden mel-

lan barnens miljö, hjärnans mognad, skolprestationer samt utvecklandet av minnet. Den 

första undersökningen av arbetsminnet visar att det sker en stor ökning av kapaciteten i ar-

betsminnet genom barndomen. Kapaciteten ökar med 20 % från att barnet är sex år till sju 

års ålder. Undersökningen visar också att det finns en stor variation mellan individer. En 

del tioåringar presterar på en fjortonårings medelnivå medan andra ligger på sexåringars 

nivå. Det fanns dock ingen skillnad mellan flickors och pojkars prestationer. Det är ungefär 

lika många pojkar som flickor som har lågt arbetsminne. Barn med lågt arbetsminne har 

även låg självkänsla. När det däremot handlar om hjärnbalkens tjocklek syns flera köns-

skillnader. Hos flickor nås den maximala tjockleken i prefrontala områden vid elva års ål-

der, medan den hos pojkar nås först vid tolv års ålder. För parietalloben, alltså hjässloben 

är åldern tio för flickor och tolv för pojkar. Att frontalloben mognar tidigare hos flickor 

stämmer överens med den allmänna uppfattningen om att flickor mognar tidigare. Det är 

dock oklart vad dessa skillnader betyder för olikheter i beteende (Klingberg, 2011).  
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Taube (2007) anser att bristen på manliga förebilder som läser i skolan är uppenbar. Pojkar 

är generellt mindre intresserade av läsning, och språkliga ämnen anses inte manliga. De 

förväntas inte bli något stort inom läsområdet. Pojkar som däremot har ett stort intresse för 

att läsa ligger nästan på samma nivå som flickor. Yngre pojkar läser oftast serier medan 

äldre läser webbsidor och dagstidningar. Skönlitterära böcker står inte högt på listan. Poj-

kar föredrar dessutom att läsa om manliga huvudpersoner framför kvinnliga. Även Millard 

(1997) menar att det inte är många pojkar som väljer att läsa böcker med kvinnliga huvud-

personer i, vilket kan bero på att pojkar vill distansera sig från böcker som kan innehålla 

kvinnliga egenskaper så som empati och medkänsla. Nasiell (2007a) skriver att de flesta 

barn redan i treårsåldern vet att det innebär olika saker att vara pojke eller flicka. Det finns 

även många barnböcker som förstärker det tankesättet. Böckerna är ofta uppdelade i typis-

ka flick- och pojkböcker. Pojkböckerna har tuffa killar som huvudkaraktär och innehåller 

spännande äventyr medan flickböckerna handlar om känslor och relationer, med både 

flickor och pojkar som huvudkaraktärer. Författaren menar att samhället värderar det som 

är manligt högre än det som är kvinnligt och det är inte självklart att en pojke läser om de 

som står lägre i rang. Det är inte lika svårt för flickor att läsa om dem som befinner sig 

högre upp i hierarkin. Språkbegåvning och läslust ses som kvinnliga egenskaper men kan 

det vara ett resultat av våra egna handlingar? Rapporter visar att vi pratar med flickor och 

pojkar på olika sätt. Pojkar får korta kommandon medan vi konverserar med flickor. Har vi 

sådana förväntningar på de olika könen blir de lätt självuppfyllande.      

Lundberg och Herrlin (2005) menar att andelen bokslukare håller på att minska, särskilt 

bland pojkar. De läser förvisso textremsor på TV, serier och på datorspel, men det finns en 

risk att den läsningen inte räcker till för att pojkar ska nå den nivå inom läsning som är 

nödvändig. Läsning kräver energi men om människor inte läser missar de en möjlighet att 

vidga sin värld. Genom läsning kan läsaren få reda på något som hon inte visste innan, en 

chans att känna glädje, spänning, avkoppling och underhållning. Författarna menar att läs-

ning handlar om två faktorer; kostnad och utbyte. Om det är jobbigt för eleven att läsa blir 

kostnaden för stor vilket kan leda till att eleven väljer att göra något annat, som att titta på 

TV eller spela datorspel. Läraren måste hjälpa eleven att sänka kostnaderna genom att ut-

veckla en mer automatiserad läsning. Detta kan läraren göra med stöd av tekniska redskap 

som syntetiskt tal, eller med hjälp av texter med bättre meningsbyggnad, ordval och typo-

grafi. Läraren måste även öka utbytet genom att hitta texter som angår eleven och väcker 



  

7 

 

lust, glädje och intresse. Läraren kan till exempel läsa ett kapitel ur en bok högt eller be-

skriva bakgrunden till en bok innan eleven läser den. Lärarens insats är väldigt betydelse-

full men andra elever spelar också en stor roll när det gäller inspiration och påverkan. Ele-

ver kan inspirera varandra till att hitta texter som leder till fortsatt läsning och läslust 

(Lundberg & Herrlin, 2005).     

Nasiell (2007b) menar att barn lär känna andra barn genom litteraturen, de lär sig också att 

känna igen sig själva. Barn som läser får ett försprång som varar livet ut. Litteraturen ger 

läsaren bilder att tänka med. När barn växer upp strävar de efter att få ordning på sin om-

givning och sig själva. Barnens föräldrar hjälper dem att välja vad de ska ha på sig, vad de 

ska äta och vilka leksaker som barnen ska ha. Barnens egen vilja blir starkare och starkare 

ju äldre de blir. Vem bestämmer vad barnen ska läsa? Är det barnen själva eller är det för-

äldrarna? Författaren anser att det inte är viktigt om barnen läser böcker eller serietidning-

ar, det viktigaste är att barnen lär sig att läsa.  

Den nyväckta läslusten är skör. Utan lust blir läsningen snart en plåga. Om det går för fort i 

början blir barnen lätt pressade – och det slutar ofta med att de inte vill läsa alls. Så länge ditt 

barn vill läsa, låt honom eller henne välja vad som roar. Självklart kan du presentera förslag 

på böcker som du gärna vill att ditt barn ska läsa, men det viktiga är att det inte blir ett tvång. 

(Nasiell, 2007b, s. 19-20)     

För en del barn tar det lång tid att bli läsare. Det kan vara bra att låta dessa barn läsa serier 

av samma författare. Om barnen får läsa om samma personer samt liknande händelser och 

miljöer så får barnen snabbare upp hastigheten i läsningen. Den viktigaste faktorn när det 

handlar om att väcka barns läslust, är att vuxna förmedlar litteraturen. Det ska finnas till-

gång till olika slags böcker och barnen ska få höra dem högt och läsa dem själva. Barnen 

måste få en chans att känna igen sig i böckernas karaktärer. För att väcka läslusten hos ditt 

barn ska du läsa mycket själv. Uppmuntra ditt barn till all slags läsning och ha en atmosfär 

hemma som ger lust till läsning. Låt även ditt barn få möjlighet att diskutera böcker med 

både barn och vuxna (Nasiell, 2007b).  

När det gäller studier om barns läsning utomlands har McKenna (1997) undersökt 269 ele-

ver, från förskoleklass till årskurs åtta, i Nordamerika. Studiens resultat indikerar att majo-

riteten av elever ser läsning som en aktivitet som passar flickor bättre, vilket stöder studi-

ens hypotes. Åsikterna blir mer uttalade för både flickor och pojkar ju äldre de blir och den 
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mest dramatiska ökningen sker runt årskurs fem. Ju högre upp eleverna kommer i skolan 

desto mer ser de läsning som en feminin aktivitet. Undersökningen visar också att flickor 

visar större läsförståelse. Eftersom de visar större läsförståelse tenderar de också att tycka 

om att läsa mer. Även Millard (1997) har studerat läsning utomlands. Studien genomfördes 

på en skola i Storbritannien med 225 elever från årskurs ett. Arbetet utfördes genom obser-

vationer, enkäter och intervjuer. Resultatet visar att det är pojkarna som missgynnas mest 

av kursplanens anvisningar om läsning. Det är inte bara det att pojkar läser färre böcker, 

deras favoritgenrer stämmer inte överens med den engelska kursplanen eller de val som 

läraren gör för klassen. Ett annat resultat som stödjer vikten av skolans roll i elevernas läs-

ning är att nästan en tredjedel av de tillfrågade eleverna, och inom denna grupp en stor an-

del pojkar, valde att läsa främst i skolan, så deras läsning formas nästan helt av de böcker 

som görs tillgängliga för dem av läraren. Det visar sig också, efter genomgång av enkäter 

och efterföljande intervjuer, att pojkarna inte alltid skrev ner hur mycket de faktiskt läste. 

De associerade enbart läsning med skönlitteratur. Under intervjuer framkom det att flera av 

pojkarna läste för ett visst ändamål, som för att förbättra sin golf till exempel, utan att in-

kludera facklitteratur i läslistorna. Det är den här läsningen som ofta förbises av både ele-

ver och lärare. 

Vidare anser Millard (1997) att läs- och skrivundervisningen måste öka i omfattning i mit-

ten av grundskolan, så att inte utvecklingen av läsvanor lämnas åt slumpen eller enbart blir 

en fråga om individuella val. Användningen av skönlitteratur och kreativ litteratur kräver 

både noggranna urval och noggrann presentation i klassen. Lärarna måste ifrågasätta sina 

val av böcker för högläsning i klassen. De måste även utveckla en medvetenhet för olika 

sätt att närma sig en text, så att det inte bara handlar om att studera karaktärer och förklara 

handling. Det finns en tendens att lärare väljer högläsningsböcker som belyser elevers erfa-

renheter med fokus på frågor som rör vänskap, mobbing och bråk mellan barn och deras 

föräldrar. Genom en analys av elevers egna bokval har författaren kommit fram till att ele-

ver hellre väljer böcker med frågor som kan relateras till senare utvecklingsstadier än det 

de själva befinner sig i. Lärarna måste vara medvetna om hela skalan av litteratur som 

finns tillgänglig, detta är särskilt viktigt i åldrarna 7-11 år eftersom det är då elevernas 

smak börjar ta en slutgiltig form. Väl valda böcker kan utmana läsaren att förstå, stimulera 

till debatt och skärpa ett kritiskt synsätt.  
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2.4 Literacy 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) betyder literacy läs- och skrivkunnighet, men literacy 

är mer än att bara kunna läsa och skriva. Barton (2007) beskriver teorin som ett kodord för 

allt som rör läsning och skrivning. De flesta människor möter literacy hela tiden. Redan på 

morgonen möts många personer av talad röst i form av radio eller TV, för att senare mötas 

av skriven text i morgontidningen. Literacy tar sig olika uttryck beroende på i vilken miljö 

du befinner dig. I skolan används en typ av literacy medan man i hemmet använder en an-

nan. Barton (2007) definierar teorin i åtta punkter. De punkter som är relevanta för forsk-

ningsarbetet är; bredare sociala sammanhang och literacy som en del i vårt tänkande. Fast 

(2008) förklarar bredare sociala sammanhang med att olika typer av aktiviteter inom litera-

cy förkommer i olika kulturer. Literacy ger människor en gemensam historia och för dem 

samman. En person befinner sig i olika roller under dagen då man kanske är förälder, 

granne eller kund. Barton (2007) beskriver den andra punkten med att literacy är ett viktigt 

sätt att presentera världen på. Språket och literacy används för att definiera verkligheten, 

inte bara för andra utan också för oss själva. 

Fast (2008) anser att det traditionella sättet att se på literacy har varit att enbart se till den 

tekniska förmågan, alltså förmågan att läsa och skriva. Fast (2008) skriver om Makin och 

Jones som menar att detta är ett felaktigt sätt att se på literacy. De tycker istället att be-

greppet är ett arbete som pågår under hela lässituationen, när läsaren kopplar sina egna er-

farenheter till ny information. Detta är något som påverkas av de ekonomiska, religiösa, 

kulturella samt sociala aspekterna. Vidare skriver Fast (2008) om Säljö som förklarar att 

literacy inte bara handlar om de tekniska färdigheterna, att kunna avkoda. Det handlar mer 

om att kunna koppla det man läser till andra sammanhang för att förstå texten samt att man 

som läsare kan koppla texten till tidigare erfarenheter om världen.  

Fast (2008) menar också att barnen socialiseras in i skriftspråket av föräldrar, syskon och 

närstående. Skrivandet och läsandet är en del av människornas kulturella och sociala liv. 

Skriftspråksanvändningen är alltid integrerad i människans sätt att tala, tro, tänka, agera, 

känna och värdesätta. Den kulturella sidan av skriftspråksutvecklingen gör människan till 

medlem av en speciell kultur medan den mentala sidan är privat. Fast (2008) hänvisar till 

Auerbach som förklarar att familjer där föräldrarna har lägre lön och kortare utbildning 

inte alls behöver vara mindre aktiva i praktiserandet av skriftspråket. Dessa föräldrar ser 

istället skriftspråket som barnens bästa möjlighet att lyckas. Vidare skriver Fast (2008) om 
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Teale och Sulzby som menar att utvecklingen av literacy börjar innan barnet får undervis-

ning. Det utvecklas hela tiden i det dagliga livet. Genom att barnet engagerar sig i sin egen 

värld lär det sig skriftspråket. Det utforskar skriften på egen hand och drar nytta av de vux-

na som finns i omgivningen.   

Hur ska lärarna gå tillväga för att upptäcka pojkars verkliga läsintresse? Det frågar sig 

Booth (2002) i boken: Even Hockey Players Read: Boys, Literacy and Learning. Författa-

ren utforskar hur en snäv definition av literacy har påverkat utvecklingen av pojkar som 

läsare. Han menar att pojkar måste göra egna val inom literacy, för att känna att de har an-

svar för sitt eget läsande och skrivande. Pojkar måste få möjlighet att välja några av de 

böcker de läser samt ämnen de skriver och forskar om. Eleverna kommer att bry sig mer 

och lägga ner mer tid på aktiviteterna om de handlar om saker de känner igen och är intres-

serade av. Pojkarna behöver komma in i klassrumskulturen vid sidan av hemmets kultur.  

Booth (2002) menar att det människan läser bestäms av livserfarenheter, föreställningar om 

kön, förtrogenhet med orden samt förväntningar på genren. Under de senaste åren har flera 

böcker som handlar om frågor om manlig kultur samt pojkars uppfostran och skolgång 

dykt upp. En del böcker betonar biologiska skillnader hos pojkar och flickor, medan andra 

har ett socio-konstruktivistiskt synsätt. Studier och rapporter som undersökt pojkars och 

flickors lärandestilar, speciella intressen samt tillväxt och intellektuella utveckling visar att 

det finns skillnader mellan könen. Dessa skillnader gäller inte alla pojkar eller alla flickor, 

men tillräckligt många för att få oss att reflektera över våra krav på pojkar och flickor. Bo-

oth (2002) är bekymrad över många pojkars situation i skolorna idag. Han undrar hur lä-

rarna, på bästa sätt, ska presentera material och uppgifter för att engagera pojkar inom lite-

racy. Författaren menar att pojkarna som han undervisar ska få veta att de är värdefulla. 

Pojkarna kommer att förändras när de får hjälp att förstå sig själva bättre, blir bekräftade 

och värderas som de är.  

Enligt Booth (2002) har många flickor och pojkar lärt sig att föredra olika ämnesområden 

och olika inlärningsstrategier. Även om flera skolor inriktar sig på manliga texter, som för-

stärker traditionella könsmönster, känner sig många pojkar främmande inför sådant materi-

al. De ser strävan efter literacy som något feminiserande som värderar kvinnliga kunskaper 

och beteenden högre än deras egna intressen. Det är viktigt att skapa en klassrumsmiljö där 

alla samarbetar och har respekt för varandra. Det är viktigt att skolan ger eleverna alla 
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aspekter av literacy såsom planeringen av dagen, diskussioner om aktuella frågor, högläs-

ning av betydande litteratur samt föreläsningar av författare. Alla medlemmar i klassen, 

inklusive läraren, är delar av den gemenskap som läsning och skrivning ger. Författaren 

förklarar att både pojkar och flickor ska vara betydande bidragsgivare i klassrummet. När 

läraren demonstrerar sitt eget tänkande högt, gör han/hon tänkandet synligt för eleverna, så 

att de ser hur läraren hanterar en text före, under och efter läsning. När eleverna ser lära-

rens egna strategier, får de en möjlighet att använda dessa strategier i sitt eget arbete (Bo-

oth, 2002). 
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3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka pojkars attityder och intressen till läsning. 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer upplever pojkar påverkar deras intresse för läsning? 

 Hur anser pojkar att läraren påverkar deras läsintresse? 

 Vilken typ av texter väljer pojkar att läsa? 
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4 Metod 

Metoden inleds med en beskrivning av termen semistrukturerad intervju. Bryman (2011) 

menar att de två viktigaste formerna inom kvalitativ intervju är semistrukturerad intervju 

och ostrukturerad intervju. Den förstnämnda innebär att intervjun utgår från en intervju-

guide medan den ostrukturerade intervjun mer kan liknas vid ett samtal. Metoden fortsätts 

med en beskrivning av hur urvalet gjorts samt studiens tillvägagångssätt. Därefter följer en 

redogörelse för de etiska aspekterna samt mätningens pålitlighet och giltighet. Avslut-

ningsvis kommer en beskrivning av fenomenografi samt hur arbetet analyserats. 

4.1 Kvalitativ intervju 

I vår undersökning använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Vi har samlat in data genom 

semistrukturerade intervjuer med nio pojkar i årskurs fem. Enligt Bryman (2011) genom-

förs semistrukturerade intervjuer med hjälp av en lista med teman som ska beröras, en in-

tervjuguide. Intervjupersonen har frihet att svara på sitt eget sätt och frågorna behöver inte 

ställas i samma ordning som i guiden. Det är tillåtet att ställa frågor som inte finns med i 

intervjuguiden samt följdfrågor med anknytning till det som intervjupersonen tidigare sagt. 

Frågorna till intervjuguiden valdes med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att åldersanpassa frågorna. Klyftor mellan 

barn och vuxna kan överbryggas genom att barnen intervjuas i naturliga miljöer.  

4.2 Urval 

I vår studie har vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att be-

kvämlighetsurval ingår i termen icke-sannolikhetsurval, vilket är en term som täcker ett 

stort antal urvalsstrategier. Bekvämlighetsurvalet består av personer som för tillfället finns 

tillgängliga för forskaren. En nackdel med att använda bekvämlighetsurvalet är att det är 

svårt att generalisera resultatet, eftersom forskaren inte kan säga vilken population stick-

provet är representativt för (Bryman, 2011). Detta tolkar vi som att deltagarna i vår studie 

inte är representativa för alla pojkar i årskurs fem. Vår tanke med att intervjua pojkar i 

denna årskurs har sitt ursprung i McKennas (1997) tidigare forskning, vilken visar att ele-

ver som ser läsning som en feminin aktivitet ökar drastiskt runt årskurs fem. Deltagarna i 

vår studie går i två olika klasser i två olika kommuner. Vår avsikt var att intervjua fem poj-

kar från varje kommun. Tyvärr fick vi endast godkännande från fyra pojkar i den ena 

kommunen, vilket innebar att vi fick ett bortfall. Bryman (2011) menar att bortfall är något 

som måste tas hänsyn till eftersom det förmodligen finns personer i urvalet som väljer att 
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inte vara med i undersökningen. Vårt urval slutade med nio pojkar, från två kommuner, i 

åldrarna 11-12 år.  

4.3 Pilotstudie  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie. Detta innebar att två individer, som 

inte ingick i vårt urval, testintervjuades. Bryman (2011) förklarar att det är viktigt att fors-

karen genomför en pilotstudie innan den egentliga undersökningen utförs. Detta för att se 

hur frågorna uppfattas, vilka missförstånd som kan uppstå samt vilka frågor som besvaras 

liknande. Pilotstudien genomfördes i årskurs två och fyra, eftersom det var de årskurserna 

som fanns tillgängliga. Efter genomförandet diskuterades förslag på ändringar och förbätt-

ringar av intervjuguiden (bilaga 1) inför kommande intervjuer. En fråga som handlade om 

huruvida pojkar hade lätt eller svårt för att läsa lades till. 

4.4 Huvudstudie 

Innan intervjuerna i årskurs fem genomfördes skickades ett brev (bilaga 2) ut till elevernas 

vårdnadshavare där de fick bevilja eller neka till barnets medverkan i studien. I den ena 

kommunen fick vi tillbaka fyra medgivanden och i den andra åtta. Eftersom det var fler än 

fem medgivanden i den ena kommunen valde vi att lotta fram respondenter. För att inte 

ändra urvalet nöjde vi oss med att intervjua nio elever. Vi arbetade var för sig när intervju-

erna genomfördes, både på grund av tidsbrist men också för att vi inte ville försätta elever-

na i en utsatt situation. Intervjuerna inleddes med en presentation av oss och arbetet. De 

etiska aspekterna poängterades, men även vikten av att vara ärlig betonades. I fortsättning-

en kommer kommunerna att benämnas som K1 och K2.  I K1 genomfördes intervjuerna i 

ett litet arbetsrum där olika lärare kom och gick, däribland elevernas klasslärare. Rummet 

innehöll både stolar och fåtöljer och för att få en mer avslappnad stämning placerade vi oss 

i fåtöljerna. Intervjuerna i K2 utfördes på två olika ställen; i en fritidslokal och i ett gemen-

samt arbetsrum där flera lärare rörde sig. I det ena rummet fanns det soffor att sitta i medan 

det bara fanns stolar att välja på i det andra. Intervjuerna spelades in eftersom det enligt 

Bryman (2011) är intressant att veta både vad intervjupersonerna säger och hur de säger 

det. Vidare menar Bryman (2011) att kvalitativa intervjuer ofta tar olika lång tid. För oss 

tog den längsta intervjun 17 minuter och den kortaste 10 minuter.  
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4.5 Etiska aspekter 

För att respektera de forskningsetiska principerna och i samband med detta ta hänsyn till 

att de intervjuade är barn skickade vi, innan intervjuerna genomfördes, ut ett brev till vård-

nadshavarna, där de skulle ta ställning till om deras barn skulle få delta i arbetet eller inte. 

Bryman (2011) beskriver de fyra etiska principerna för svensk forskning som: informa-

tions-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Informationskravet betyder att 

eleverna informeras om undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är 

frivilligt och att intervjupersonerna får avbryta sin medverkan när de vill. Konfidentiali-

tetskravet handlar om att all information om deltagarna ska behandlas med sekretess. Vi 

nämner varken ort, skola eller elevers namn i vårt arbete. De insamlade uppgifterna kom-

mer bara vi, vår handledare och examinator att ha tillgång till, detta för att uppfylla nytt-

jandekravet.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) menar att termerna reliabilitet och validitet inte är synonyma med var-

andra, de har olika betydelser när det gäller bedömningen av olika begrepp. ”[…] även om 

reliabilitet och validitet i analytisk bemärkelse går att skilja åt, är de också relaterade ge-

nom att validitet förutsätter reliabilitet. Det innebär att om en mätning är reliabel kan den 

inte heller vara valid” Bryman, 2011, s. 167). Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att 

reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet. Det innebär att andra forskare 

ska kunna reproducera resultatet vid en annan tidpunkt, utan att intervjupersonerna föränd-

rar sina svar. Validitet handlar om sanningen och riktigheten i ett yttrande. Inom samhälls-

vetenskapen förklaras begreppet med att en metod undersöker vad den sägs undersöka 

(Kvale och Brinkmann, 2009).  

4.7 Fenomenografi 

För att analysera vårt material har vi använt oss av fenomenografi. Det är en metod som 

används för att analysera data som är insamlad genom halvstrukturerade intervjuer (Dahl-

berg och Johansson, 2009). Vi valde dock att använda denna metod eftersom den passade 

väl in i vårt arbete. Dahlgren och Johansson (2009) skriver om Dahlgrens och Fallsbergs 

sjustegsmodell för dataanalys. Det första steget går ut på att bekanta sig med materialet ge-

nom att läsa de transkriberade intervjuerna. I steg två startar analysen genom att forskaren 

klipper ut betydelsefulla uttalanden. Nästa steg innebär att jämföra likheter och skillnader i 

materialet. Det är viktigt att forskaren ser mer ytliga skillnader så att likheter lättare kan 
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upptäckas. I det fjärde steget sker en gruppering av materialet utefter likheterna och skill-

naderna som forskaren upptäckte i föregående steg. De placeras i olika högar så att det är 

enklare att få en överblick över materialet. Det femte steget innebär att materialet artikule-

ras, att likheterna står i fokus. Här försöker forskaren hitta kärnan av likheterna i de olika 

kategorierna och bestämma var gränsen mellan olika kategorier ska dras samt om en ny 

kategori bör presenteras. I det näst sista steget i modellen namnges kategorierna. Då träder 

det mest betydelsefulla i materialet fram. Det sista steget innebär att allt material återigen 

granskas för att besluta om det skulle kunna få plats i fler kategorier. Detta gör forskaren 

genom att jämföra dem mot varandra. Dahlgren och Johansson (2009) förklarar att det hela 

tiden sker ett samspel mellan stegen i analysprocessen. 

4.8 Analys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av fenomenografi, på samma sätt som beskrivits ovan. 

Det transkriberade materialet klipptes ut och sorterades efter meningsbärande enheter. 

Analysarbetet hade varit mer miljövänligt om det hade sorterats och grupperats med hjälp 

av dator. För att få en bättre överblick valde vi dock att skriva ut och klippa sönder inter-

vjuerna. Dahlgren och Johansson (2009) rekommenderar forskaren att använda sig av pap-

per. Detta för att kunna gruppera materialet rent fysiskt och därmed få en tydligare över-

blick. Även om det tog lång tid att analysera på detta sätt gav det oss en tydlig bild av un-

dersökningen. 

5 Resultat 

Vårt syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar pojkars intresse för läsning och ut-

ifrån våra resultat kan fem kategorier urskiljas. Resultatet inleds med en beskrivning av 

dessa kategorier och fortsätts med att besvara våra frågeställningar. För att göra läsningen 

mer intressant har vi valt att ta med citat från de intervjuade pojkarna. I citaten betyder I 

intervjuaren och R står för respondenten. Genom att i fortsättningen benämna eleverna som 

Elev 1-9 uppfylls konfidentialitetskravet (se avsnitt 4.5). Avslutningsvis redovisas även 

andra intressanta resultat, utanför frågeställningarna, som vi fann relevanta för vår studie. 

5.1 Faktorer som pojkar upplever påverkar deras intresse för läsning 

De fem faktorer som framkommit under intervjuerna är: lässvårigheter, personer som på-

verkar, upplevelser, motiv till läsning och huvudkaraktärens kön. Studiens resultat visar att 
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alla deltagande pojkar läser, men i olika omfattning. Vissa av pojkarna läser endast i skolan 

medan andra även läser på fritiden.  

5.1.1 Lässvårigheter 

Flertalet av pojkarna, som svarat på frågan, har inga svårigheter när det gäller läsning. 

Några elever sa sig ha detta ibland, vilket var beroende av vilken nivå texten låg på. En av 

pojkarna uttryckte att han hade svårt att läsa. Han fick specialhjälp några dagar i veckan. 

Enligt eleven själv berodde svårigheterna på att han ibland gissade på orden eller inte för-

stod dem. Detta är dock inget som hindrar eftersom läsningen är väldigt viktig för honom. 

Samma elev brukade också läsa de böcker som läraren precis hade högläst för klassen en 

gång till. Han menade att han då förstod orden bättre samt att han fick mer inlevelse när 

han läste böckerna själv. Denna fråga ställdes endast till sex av nio elever (se avsnitt 6.1). 

Vi är även osäkra på om alla elever förstod frågan: 

 

I: Har du lätt eller svårt för att läsa? 

R: Jag har ganska svårt för att börja läsa, men om jag fastnar för nån har jag ganska lätt att 

göra det. (Elev 3)   

5.1.2 Personer  

Studiens resultat visar att de intervjuade pojkarna anser att det är flera personer som påver-

kar deras läsintresse: läraren, eleverna själva, familjen samt kamrater. Här har eleverna 

kunnat välja flera alternativ. Pojkarna har till exempel kunnat svara att både lärare och fa-

milj spelar en stor roll för deras intresse. Tre av de intervjuade pojkarna tycker att läraren 

spelar en stor roll för deras läsintresse. Detta eftersom läraren säger till dem när de ska 

läsa: 

I: Vem tror du får dig att läsa böcker? 

R: Min lärare. 

I: Din lärare. På vilket sätt får hon dig att vilja läsa böcker? 

R: Hon sa till oss innan att vi skulle läsa, men nu gör alla det som en vana. (Elev 9) 

 

Av nio tillfrågade pojkar tyckte fyra att det inte var någon person som påverkade dem att 

läsa böcker, förutom dem själva. Egentligen trodde inte eleverna att det var någon speciell 

person som påverkade dem att läsa, men för att svara på frågan menade pojkarna att de 

valde texterna själva. De påverkades inte av någon annan.  
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De elever som tyckte att familjen påverkade dem positivt när det gäller läsning trodde att 

orsaken till detta var att de blivit lästa för när de var små:  

I: Vem tror du det är som får dig att läsa böcker? 

R: Jag tror att det är mina föräldrar. […] Innan när jag gick på dagis så läste de för mig var-

enda kväll. Och sen så i skolan har jag börjat läsa mer och mer. Jag tror att det är de som fått 

mig att läsa. (Elev 2)  

Det verkar vara viktigt att pojkarna har haft någon som har läst högt för dem. Att ha läsan-

de vuxna i sin närhet tycks inbjuda till läsning. En tredjedel av de intervjuade eleverna dis-

kuterade böcker med sina kamrater. De tipsade om spännande böcker och pratade om 

böcker med de kompisar som de visste läste. Många pojkar tipsade bara de kompisar som 

de visste läste samma genrer.  

I: Brukar du prata om böcker med dina kompisar? 

R: Nej. 

I: Inte? 

R: Jo ibland. Men bara sådana här läskiga böcker. 

I: […] Brukar ni prata om sådana? 

R: Mm. Eller inte så mycket, eller jo bara ibland, inte med mina, eller inte… Med några 

kompisar kanske. 

I: […] Du brukar inte prata med alla utan du vet några som tycker om att läsa som du pratar 

med? 

R: Ja eller nej. Det är sådana som tycker om skräckfilmer och sådant. 

I: […] Brukar ni säga att: läs den boken då eller hur brukar… 

R: Ja typ. 

I: Så ni rekommenderar böcker för varandra som ni vet är lite läskiga? 

R: Ja. (Elev 4) 

Resultaten pekar på att eleverna inte diskuterar böcker i klassrummet. Flera av de intervju-

ade pojkarna menade att boksamtal var något som tidigare hade förekommit i klassrummet. 

Nu när eleverna gick i årskurs fem förekom inte detta längre.  

5.1.3 Upplevelser 

De flesta pojkarna upplever läsning som något roligt, men bara om böckerna handlar om 

mycket olika saker och är spännande. Speciellt en av pojkarna menar att han är tvungen att 
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fastna i boken snabbt, annars tappar han lätt intresset. Däremot vet han inte vad det är som 

får honom intresserad av böcker: 

 

I: […] Vad har du för intressen? 

R: […] och läsa någon bok då och då om jag fastnat i den. 

I: Okej. Vad behövs det för att du ska fastna i boken då? 

R: Eh… Det behövs myck... ehh… Vet inte riktigt. Något som jag gillar och det vet jag inte 

riktigt.  

I: […] Hur ofta händer det att du fastnar? 

R: Eh… På tio dagar så fastnar jag väl typ en gång. (Elev 3)  

En del pojkar menar att de läser för att böckerna är så annorlunda mot verkligheten. Sam-

ma pojkar tycker att fantasy är den bästa genren. Vilken typ av texter som pojkar väljer att 

läsa kommer vi att återkomma till senare i arbetet. Flera av eleverna läser för att läsningen 

ger egna bilder i huvudet: 

R: […] Det är nog mer för att jag läser själv och får en blick i huvudet... Eller så 

I: Du får en bild av dem? 

R: Ja det är nog därför jag gillar att läsa och för att man kan lära sig och så.  

I: Du gillar att läsa för att du kan måla upp bilder i huvudet? 

R: Ja.  

I: Är det mer spännande med fantasy då för då kanske du får måla upp någonting som inte 

finns? 

R: Ja då får man ju bestämma lite mer själv. (Elev 2)  

I: […] Varför tycker du det är kul att läsa? 

R… Man får egna bilder.  

I: […] Kan du beskriva hur det känns eller hur det går till när du får det? 

R: Hm. Jag läser något så… Så bildas det bilder i huvudet. (Elev 9) 

5.1.4 Motiv  

Motiven till att eleverna läser kan vara alltifrån att de vill ta reda på saker till att de vill bli 

bättre på att läsa. Samtidigt är motiven olika beroende på om läsningen sker i skolan eller 

hemma. I skolan läser eleverna för att bli bättre på att läsa och för att de måste. Hemma 

verkar pojkarna läsa för att de vill ta reda på saker eller för nöjes skull: 
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I: Varför läser du? 

R: För att jag vill veta någonting eller så. 

I: Du vill ta reda på saker? 

R: Ja. 

I: Mm. Varför läser du i skolan till exempel? 

R: För att jag ska bli bättre på att läsa. (Elev 4)  

 

Några av pojkarna uppgav att om de stöter på ett ord som de inte känner igen eller förstår 

frågar de föräldrarna, slår upp ordet eller googlar det. En av pojkarna läste för att han ville 

veta mer om andra världskriget. Han läste dock inte faktaböcker om ämnet utan han höll 

sig till berättande texter. 

5.1.5 Huvudkaraktärens kön 

Eftersom tidigare forskning visade på att pojkar inte valde böcker med kvinnliga huvudka-

raktärer tyckte vi att det skulle vara intressant att fråga pojkarna hur de förhöll sig till detta 

påstående. Det visade sig att åtta av nio pojkar inte tyckte att det hade någon som helst be-

tydelse om textens huvudkaraktär var en pojke eller flicka. Något som talar emot detta är 

att de flesta böcker som eleverna räknade upp hade en pojke som huvudkaraktär. En del av 

böckerna hade både pojke och flicka som huvudkaraktär. Detta bevisar dock ingenting ef-

tersom vi i de flesta fall frågade efter böcker som de läst senast. Den nionde pojken före-

drog att läsa böcker om pojkar men han kunde inte förklara varför: 

 

I: Spelar det någon roll om huvudpersonen är en pojke eller flicka? 

R: Nja lite. 

I: Vilket föredrar du helst? 

R: Pojke. 

I: Vet du varför du föredrar det? 

R: Nä. Vet inte. (Elev 9)  

5.2 Hur pojkar anser att läraren påverkar deras läsintresse 

De flesta av våra intervjuade pojkar anser att läraren är viktig för deras läsintresse. En av 

pojkarna tycker att läraren är väldigt viktig. Läraren kan hjälpa till om eleverna inte förstår, 

berätta vad ord betyder samt lära ut hur orden uttalas. Flertalet av pojkarna förklarar att de 

i skolan läser för att de måste. De menar att de läser för att läraren säger till dem att läsa: 



  

21 

 

I: Hur viktig tror du att din lärare är för din läsning? 

R: Rätt viktig. 

I: På vilket sätt då tänker du? 

R: Liksom om hon inte säger så tänker man aldrig på det i framtiden. Då blir man dålig. Som 

jag tror. 

I: Om hon inte hade sagt att ni skulle läsa, hade du läst ändå? 

R: No. Fast hon säger att vi ska läsa och det gör jag. 

I: […] Men om hon inte hade sagt något om läsning, hade du läst ändå? 

R: … Inte jag. 

I: Så det är egentligen hon som fått dig att börja läsa? 

R: Ja det är hon som fått mig att börja läsa. (Elev 8) 

Speciellt en elev berättade att han tyckte att läraren var väldigt viktig för hans läsintresse 

eftersom han hade fått en läslogg där det skulle fyllas i vilka dagar och hur länge han hade 

läst. Enligt eleven läste han mer när han använde sig av loggboken. Av de nio pojkarna var 

det en elev som inte tyckte att läraren var särskilt viktig för hans läsintresse: 

R: Ehh… Inte så viktig. 

I: Inte så? Varför tror du så? 

R: Vet inte. Vi brukar läsa själv oftast. 

I: Mhm? 

R: Och hon brukar inte komma och lyssna och rätta eller så. (Elev 3)  

5.3 Texter som pojkar väljer att läsa 

Två tredjedelar av de deltagande pojkarna tycker bäst om att läsa fantasy av alla genrer. 

Anledningen till det är att allting är påhittat. Pojkarna tycker att fantasy handlar om en 

overklig situation som inte är på riktigt. De tycker även att genren är spännande och att 

fantasy har allt:  

I: Varför är fantasy så bra? 

R: Där är allting… Spänning, kärlek, ja allt. (Elev 7) 

I: Vad är det som är så bra med fantasy? 

R: Det är påhittat, det är ingenting som är riktigt. Det är ingen riktigt situation så. (Elev 2)  

Även sportböcker och äventyrsböcker intresserade pojkarna. Sportböckerna kunde handla 

om vilken sport som helst och i äventyrsböckerna skulle det hända mycket. Någon elev 

tyckte att verklighetstrogna böcker var mest intressant. Han tyckte om att läsa böcker som 
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handlade om något som hade hänt i verkligheten. En av deltagarna förklarade att han läste 

när han spelade datorspel. Några av pojkarna prenumererade på tidningar som KP, Helge 

och Kalle Anka. En pojke läste även i Guinness rekordbok.  

5.4 Övriga resultat  

Tidigare forskning har visat att både lärare och elever enbart tycker att läsning innefattar 

skönlitterära böcker, inga tidningar eller sidor på internet. Våra intervjuer stärker till största 

del detta påstående. En del av pojkarna hade svårt att tänka sig att läsning kunde vara något 

annat än just böcker. En elev menade att läsning bara innefattade böcker, eftersom det är i 

böckernas värld vi lär oss att läsa. Några elever ansåg även att tidningar och textremsor på 

TV var läsning. 

När eleverna fick frågan hur de brukade gå tillväga när de valde texter svarade de flesta att 

de läste på bokens baksida. En pojke läste på baksidan för att få en förståelse om hur inle-

velsen i boken var och om han gillade den. Tre pojkar menade att omslaget hade stor bety-

delse: 

I: Hur ska en bra framsida se ut? 

R: Något som verkligen sätter in en i boken. Det ska vara något stort som suger in en i boken.  

I: Som en bild eller text? 

R: Inte mycket text men lite bild och text. (Elev 6)  

Tre av de intervjuade pojkarna berättade att de tyckte om att läsa böcker från samma serie. 

En av pojkarna förklarade att han tyckte om att läsa serier eftersom han visste att första bo-

ken var bra vilket borde betyda att resten av böckerna i samma serie också skulle vara det. 

En annan av pojkarna beskrev hur han hade läst två olika serier med sex böcker i varje. 

Han hade även en annan serie på gång som han snart skulle påbörja.  

6 Diskussion  

Studiens syfte är att undersöka pojkars attityder och intressen till läsning. Våra frågeställ-

ningar handlar om vilka faktorer pojkar upplever påverkar deras intresse för läsning, hur 

pojkar anser att deras lärare påverkar deras läsintresse samt vilken typ av texter pojkar väl-

jer att läsa. Genom intervjuer har vi kommit fram till det resultat som redovisats ovan. Föl-

jande avsnitt innehåller en diskussion om för- och nackdelar med vårt metodval. I resultat-
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diskussionen väljer vi att lyfta fram de delar av resultatet som vi finner intressanta och re-

levanta för vår undersökning. 

6.1 Metoddiskussion  

När vi reflekterar över våra intervjuer finns det en del saker som kunde gjorts annorlunda. 

Svaren från pilotstudien var mer utförliga än de svar vi fick från pojkarna i årskurs fem. Vi 

tror att en av anledningarna till detta kan vara att relationen till eleverna i pilotstudien var 

bättre eftersom vi tidigare hade haft kontakt med dem. Det hade varit önskvärt att få träffa 

pojkarna i årskurs fem några gånger innan intervjuerna, för att bygga upp ett förtroende. Vi 

tror att vi hade kunnat få mer omfattade svar om eleverna hade känt oss bättre. Bryman 

(2011) menar att det är viktigt att skapa en tillitsfull relation med intervjupersonen. Samti-

digt kan en för bra stämning vara problematisk. Det kan hända att respondenten svarar på 

frågorna på ett speciellt sätt för att ge intervjuaren en positiv bild av sig själv eller för att 

vara till lags. Vi ställer oss frågan om eleverna svarade ärligt på våra frågor? Fler elever än 

vad vi förväntade oss hade läsning som ett intresse. Vi undrar hur påverkade de blev av att 

vi berättade att studien handlade om läsning?  

Tanken var att eleverna skulle bli tillfrågade var de helst ville bli intervjuade och att de 

själva skulle få välja plats. På grund av platsbrist på skolorna upptäckte vi att detta inte var 

möjligt. Vi fick istället placera oss på ställen där många lärare rörde sig, däribland elever-

nas klasslärare. Frågan är hur ärliga eleverna vågade vara när lärarna befann sig i samma 

rum? Vissa av frågorna var av känslig karaktär, där svaren kunde uppfattas som kritik mot 

klassläraren. Detta är något vi bör tänka på till kommande arbeten och om vi skulle gjort 

intervjuerna idag hade vi krävt att få sitta ostört.  

När det gäller våra intervjufrågor kan vi, i efterhand, konstatera att några av frågorna kun-

de utelämnats eftersom svaren inte gav någon relevant information till studiens syfte och 

frågeställningar (till exempel frågor om högläsning samt vem som läser mest i familjen). 

På grund av ett missförstånd mellan oss var det en fråga som endast ställdes till sex av våra 

nio intervjupersoner. Frågan handlade om eleverna hade lätt eller svårt för att läsa. Vi tror 

dock inte att det påverkar vårt resultat nämnvärt.  

Anledningen till att vi har valt att koncentrera oss enbart på pojkar i vår undersökning be-

ror på att det redan finns mycket forskning kring skillnader och likheter i pojkars och 

flickors läsning. Eftersom det är bevisat att det finns en könsskillnad när det gäller läsning 
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anser vi att det inte är intressant med en undersökning till inom samma inriktning. Istället 

för att fokusera på problemet valde vi att försöka hitta lösningar för att få pojkar mer in-

tresserade av läsning. 

6.2 Resultatdiskussion 

Innan studien genomfördes, var vår hypotes att vi enbart skulle hitta ett fåtal pojkar som 

tyckte om att läsa. Verkligheten visade sig vara någon helt annan. Fler pojkar än vad vi 

hade förväntat oss hade läsning som fritidssysselsättning. Detta var en väldigt förvånande 

och positiv upptäckt eftersom vår egen bild av pojkars läsning var den motsatta. Följande 

resultatdiskussion lyfter fram, för vår studie, intressanta och relevanta delar av resultatet. 

6.2.1 Lässvårigheter  

Vi fann det intressant att den elev som sa sig ha lässvårigheter också var den elev som läste 

mest av de intervjuade pojkarna. Han var också den elev som ofta läste böcker från samma 

serie. Detta är intressant eftersom Nasiell (2007b) förklarar att barn som tar tid på sig att 

bli läsare kan behöva läsa böcker av samma författare och i samma serie, för att få upp läs-

hastigheten. Vi tycker att det är bra att den elev som har lässvårigheter övar upp läsfärdig-

heten genom att läsa böcker i samma serie. Något som också intresserade oss var pojkens 

motivation till läsning. Även om eleven hade lässvårigheter läste han en bok om Harry Pot-

ter hemma, trots att hans mamma tyckte att det var en för svår bok. Taube (2007) menar att 

om elever med lässvårigheter har en positiv attityd till skolan och till läsningen blir det lät-

tare att komma till rätta med elevers läsproblem. 

6.2.2 Personer som påverkar 

Familjen verkar spela en stor roll när det gäller pojkars läsintresse. Att pojkarna har läsan-

de vuxna i sin omgivning verkar inbjuda till läsning, något som också PIRLS (Skolverket, 

2007) skriver om. De elever som har en hög motivation och en positiv attityd till läsning 

har också läsande föräldrar som förebilder. Även Nasiell (2007b) påpekar att föräldrar 

måste läsa mycket själva för att kunna väcka läslusten hos sina barn. Det är även viktigt att 

barn får möjligheter att diskutera böcker med andra barn och vuxna. Det förvånar oss inte 

att familjen spelar en stor roll för pojkarna. Att föräldrar läser högt för sina barn och samta-

lar om böcker verkar vara betydelsefullt. Nasiell (2007c) menar att föräldrar ofta läser högt 

för barnen när de är små men slutar att göra det så fort barnen har knäckt läskoden. Föräld-

rarna borde istället fortsätta att läsa för barnen eftersom det inte spelar någon roll vilken 

ålder barnen befinner sig i, de vill ändå ha tillgång till vuxna som läser för dem.  
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Studien visade att kamraterna inte spelade så stor roll för pojkarnas läsintresse. Eleverna 

diskuterade bara böcker med de kompisar som de visste läste samma sorts böcker. Resulta-

tet visar att böcker inte heller diskuteras i klassrummen. En av de intervjuade pojkarna me-

nade att klassen i årskurs fyra hade haft boksamtal men nu förekom ingenting sådant. Frå-

gan vi ställer oss är om pojkar hade blivit mer intresserade av att läsa om de hade fått tips 

på böcker från sina klasskamrater? Vi tror att om elever får diskutera böcker med varandra 

och med vuxna så skulle deras läsintresse och motivation för läsning öka.  

6.2.3 Läsintresse och motivation 

Vi tycker att resultaten pekar på att elever känner sig tvingade till att läsa i skolan. Vad 

händer med elevernas intresse och motivation om läraren tvingar dem till att läsa? Vi har 

under studiens gång upptäckt hur viktigt intresset är för elevernas läsning. Även motivatio-

nen spelar en stor roll. En av eleverna uttryckte vikten av att fastna tidigt i boken för att 

inte tappa intresset. Att få elever intresserade av böcker har inte så mycket med kön att 

göra, men med tanke på att pojkar läser mindre än flickor är det extra viktigt att tidigt få 

pojkar intresserade. Det gör vi enklast genom att hitta spännande och intressanta böcker 

som eleverna fastnar för. Ett sätt att göra detta på kan vara att bjuda in skolans biblioteka-

rie för att presentera olika sorters böcker. Lundqvist (1984) föreslår att läraren läser ett ka-

pitel från en spännande bok för att försöka få eleverna motiverade till att läsa vidare. Även 

Lundberg och Herrlin (2005) menar att skolan måste ge eleverna mer motivation när det 

gäller läsning. De är viktigt att läraren hjälper eleverna att hitta texter som intresserar och 

får eleverna att känna glädje, spänning och underhållning i läsningen. Lärarna ska så tidigt 

som möjligt visa eleverna att läsningen är betydelsefull för att eleverna ska kunna utveckla 

en positiv bild av läsning. 

6.2.4 Hur pojkar anser att läraren påverkar deras läsintresse 

Nilsson och Nilsson (1990) anser att lärare måste läsa många barnböcker, om de vill att 

eleverna ska läsa böcker och fortsätta med det även när de är vuxna. Lärarna ska samtala 

med barnen om böcker de läst. Lundqvist (1984) stärker detta påstående genom att förklara 

att läraren måste läsa mycket själv för att hitta rätt bok till rätt elev. Läraren är även den 

viktigaste förutsättningen för elevernas läsning. Det spelar ingen roll om eleverna har gott 

om böcker eller tid till läsning, läraren är viktigast. Läraren ska vara väl orienterad i littera-

turen. Ett sätt att hålla sig uppdaterad inom litteraturen är att följa tidningarna recensioner. 

Enligt resultatet tycker många pojkar att läraren är viktig för deras läsning. De kan inte 

förklara varför förutom att läraren hjälper dem med att förklara och uttala ord. Flera pojkar 
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har fått oss att tro att det är läraren som tvingar dem att läsa, vilket får oss att fundera över 

om läraren verkligen kan motivera eleverna att fortsätta läsa i framtiden. Blir skolans läs-

ning ett tvång eller ett nöje? 

6.2.5 Huvudkaraktärens kön  

Som vi tidigare påpekar i bakgrunden anser Millard (1997), Nasiell (2007a) samt Taube 

(2007) att pojkar föredrar att läsa böcker med manliga huvudpersoner. Millard (1997) för-

klarar vidare att det kan beror på att pojkar vill distansera sig från böcker som innehåller 

kvinnliga egenskaper så som medkänsla och empati. Nasiell (2007a) berättar att böcker är 

uppdelade i pojk- och flickböcker. Pojkböckerna handlar ofta om spännande äventyr med 

tuffa killar som huvudkaraktärer medan flickböckerna innehåller känslor och relationer. 

Vår studies resultat visar att pojkarna inte tycker att det har någon betydelse om huvudka-

raktären är en pojke eller flicka. Däremot framkom det under intervjuerna att de flesta av 

böckerna som pojkarna hade läst innehöll manliga huvudkaraktärer. Egentligen var inte det 

viktigaste för pojkarna vilket kön huvudkaraktären hade, utan vad boken innehöll. De fles-

ta av pojkarna föredrog spännande böcker som innehöll någon typ av äventyr, precis som 

Nasiell (2007b) beskrev de typiska pojkböckerna. Eftersom mycket forskning visar att poj-

kar föredrar manliga huvudkaraktärer tyckte vi att det var intressant att bara en av de inter-

vjuade pojkarna ansåg att huvudkaraktärens kön hade betydelse. Vi funderade över vad 

detta kunde bero på. En anledning tror vi kan vara att pojkar ofta väljer genrer som har 

manliga huvudpersoner. Frågan är hur medvetet detta val är? 

6.2.6 Texter som pojkar väljer att läsa 

Resultatet visar att pojkar helst föredrar att läsa fantasy. Enligt Johansson (2000) är fantasy 

en del av en familj där både skräck och science fiction ingår. Hela familjen tillhör den 

ickerealistiska litteraturen. För att vara fantasy i Sverige måste boken innehålla världar 

med magiska inslag, drakar, svärd och trollkarlar. De flesta böcker inom fantasy, som 

översätts till svenska, kommer från USA, Kanada och Storbritannien. Mycket av det som 

händer inom fantasy är inlånat från sagorna. Sagorna var från början inte bara till för barn 

utan de var till för vem som helst som ville lyssna. Vad är det då som lockar människor att 

läsa fantasy? Det kan finnas hundra orsaker men en av dem kan vara en längtan bort från 

nuet. Men fantasy är inte världsfrånvänd, den är bra på att tydliggöra livets viktiga frågor, 

som betydelsen av den fria viljan eller vikten av förlåtelse och förståelse för andra. Det 

finns en mening i fantasy där en handling får konsekvenser och sammanhanget betyder nå-

got. Läsaren ges tydliga mönster samt en påminnelse om att alla handlingar får konsekven-



  

27 

 

ser även i den verkliga världen. Fantasy handlar ofta om en utveckling hos huvudkaraktä-

ren, vilket kan vara en anledning till att genren är så populär bland unga. Fantasy ger en 

flykt till världar fulla av skönhet, poesi och magi.  

Vidare menar Johansson (2000) att böcker inte bara är böcker längre. I rådande mediesam-

hälle kan en uttrycksform lätt bli till en annan. Till exempel om en bok gör succé blir den 

snabbt film eller om en film blir populär kan en författare få i uppdrag att skriva en bok av 

filmmanuset. På senare tid har fantasy dessutom spridit sig till datorvärlden. Vi stödjer Jo-

hanssons påstående och tror att en av anledningarna till att pojkar föredrar att läsa fantasy 

framför andra genrer kan vara att idag finns fantasy i så många olika medier. Vi hoppas att 

filmer som Harry Potter, Twilight och The Hunger Games kan få fler pojkar att börja läsa 

böcker. Fler och fler datorspel bygger på rollspel och fantasivärldar, vilket också kan leda 

till att fler pojkar blir intresserade och motiverade till att läsa fantasy. Kan det vara så att 

filmer och datorspel som bygger på fantasy kan användas som en inkörsport för att få fler 

pojkar intresserade av att läsa?   

6.2.7 Övriga resultat  

Att undersökningens resultat visar att pojkar enbart associerar läsning med böcker finner vi 

intressant eftersom tidigare forskning pekar på att både lärare och elever tycker så. Millard 

(1997) menar att elever och lärare inte alltid ser facklitteratur som läsning och den sortens 

litteratur förbises ofta. Författarens undersökningar visar även att många pojkar läser för ett 

visst ändamål, till exempel för att lära sig något och de ser inte detta som läsning. En av 

våra intervjuade pojkar läser mycket för att lära sig nya saker. Frågan är om han och hans 

lärare ser det som läsning? Millard (1997) menar att eftersom en stor andel pojkar väljer att 

läsa främst i skolan formas deras läsning nästan helt av de böcker som görs tillgängliga av 

läraren. Detta är intressant eftersom vissa elever som vi intervjuade läste mer i skolan än 

vad de gjorde hemma. Det är tråkigt att pojkarnas läsning till största delen formas av lära-

rens val av böcker. Speciellt eftersom Taube (2007) menar att det saknas läsande manliga 

förebilder i skolans värld. Med tanke på att kvinnliga lärare är överrepresenterade inom 

yrket har vi svårt att tro att lärarens val av böcker kan hållas könsneutralt. Det är även vik-

tigt att läraren läser mycket själv och vet vad eleverna gillar att läsa för att kunna rekom-

mendera rätt bok till rätt läsare. Eftersom skolan innehåller fler kvinnliga lärare kan det 

finnas en risk för att de bara läser typiska flickböcker. Vi tycker att det är viktigt att läraren 

läser både pojk- och flickböcker. För att eleverna ska få en klassrumsmiljö som inbjuder 
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till läsning tror vi att det är viktigt att läraren fyller klassrummet med många olika böcker i 

flera genrer.  

När vi frågade eleverna hur de gick till väga när de valde böcker svarade de flesta att de 

läste på bokens baksida. Några menade också att framsidan var viktig. Det här tycker vi 

visar hur viktig bokens layout är för att väcka pojkars intresse. Enligt pojkarna ska både 

bokens fram- och baksida vara utformad så att de får en inblick i bokens handling. Texten 

på bokens baksida ska vara spännande och snabbt väcka intresse. Detta är något som för-

fattarna borde ha i åtanke, vilket de säkert redan har, men vi tror att bokens layout är extra 

viktig när det gäller att få pojkar intresserade av läsning.  

6.3 Vidare forskning 

Efter genomförd studie har nya frågeställningar dykt upp. Om studien hade gjorts om hade 

vi, förutom intervjuer, även velat observera eleverna i klassrummet. Detta för att se hur 

eleverna beter sig vid tyst läsning och för att undersöka hur eleverna går tillväga när de 

väljer böcker. Vi hade också varit intresserade av att intervjua elevernas lärare för att få en 

bild av hur läraren anser att hon/han påverkar elevernas läsintresse samt motiverar eleverna 

till läsning. Det hade även varit spännande att undersöka likheter och skillnader mellan 

manliga och kvinnliga lärare och deras sätt att undervisa i läsning. En annan aspekt som 

hade varit intressant att undersöka är hur filmer och datorspel kan användas som inkörsport 

för att få fler pojkar intresserade av att läsa. Eftersom studien visade att böcker inte disku-

terades i klassrummen funderar vi på om det går att undersöka om pojkar blir mer intresse-

rade av att läsa om de får tips på böcker från sina klasskamrater.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Presentation 

Intervjun inleds med en presentation av oss och vårt arbete. Vi informerar om att samtalet 

kommer att spelas in men att inga namn kommer att nämnas i arbetet. Det finns inga svar 

som är rätt eller fel. Intervjun är frivillig och eleven får ångra sin medverkan när som helst.  

Inledande frågor 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vilka är dina intressen? 

Hur bor du? (lägenhet/villa) 

Vad arbetar dina föräldrar med? 

Har du några syskon? 

Vad tycker du om läsning? 

– Varför tycker du så? 

– Tycker du att det är lätt eller svårt att läsa? 

Frågeställning 1 

Vad tycker du är läsning? 

- Tycker du att det är läsning när du spelar datorspel, tittar på utländsk 

film? 

Varför läser du? 

- När läser du? Hemma/ i skolan? 

Hur ofta läser du? 

Vem föreslår texter till dig? 

Vem läser mest hemma hos dig? 

Hur får du tag på de texter som du läser? 

Får du själv välja vad du ska läsa? Hemma/ i skolan? 

Skulle du vilja läsa mer eller mindre i skolan? 
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Var gillar du att läsa? Hemma/i skolan? 

Vad tycker du om de böcker som läraren högläser för klassen? 

- Vilka böcker tycker du att läraren ska högläsa? 

Vem tror du får dig att läsa böcker? 

- Är det någon som får dig att inte läsa böcker? 

Hur viktig tror du att din lärare är för din läsning? 

- Varför? 

Pratar du om böcker med dina kompisar? 

Frågeställning 2 

Vad läser du helst? 

 – Varför läser du helst det? 

Vilka genrer tycker du bäst om att läsa? (fantasy, äventyr, fakta, romaner) 

Hur gör du när du väljer bok? Hemma/ i skolan? (framsida, titel) 

Spelar det någon roll om huvudkaraktären är pojke eller flicka? 

- Varför? 

Hur har det varit i de senaste böckerna du läst? 
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           Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare                                          Jönköping 2012-03-19  

 

Hej!  

Vi heter Frida Lagerqvist och Susanna Vernersson. Vi läser lärarprogrammet på Högskolan 

för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Vi ska skriva ett examensarbete som handlar 

om pojkars läsning. För att göra detta behöver vi intervjua några pojkar i årskurs fem. Inter-

vjun är frivillig och det går bra att ångra sin medverkan när som helst. Vi skyddar intervjuper-

sonerna genom att varken nämna staden, skolan eller elevernas namn i arbetet. För att kunna 

bearbeta materialet kommer vi att behöva spela in intervjuerna. Det är bara vi och vår handle-

dare som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet och det kommer att raderas efter 

avslutat arbete.   

För att underlätta vårt arbete ber vi Er att lämna in talongen till klassläraren senast 2012-03-

30. Kontakta gärna oss om Ni har några frågor. 

 

Frida Lagerqvist  lafr0909@student.hj.se 

Susanna Vernersson  vesu0907@student.hj.se    

Handledare: 

Mattias Fyhr   mattias.fyhr@hlk.hj.se  

 

Tack på förhand!  

  

Barnets namn: ____________________________________________________  

Mitt barn får delta i arbetet.  

Mitt barn får inte delta i arbetet.  

 

Vårdnadshavarens underskrift: ________________________________________ 
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