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Abstrakt 
Detta  examensarbete  undersöker  barns  upplevelser  av  deras  egna  
läserfarenheter,  attityd  till  läsning,  deras  läsfrekvens  och  motivationen  till  
läsning,  det  som  i  arbetet  kommer  att  benämnas  som  barnens  läsvärldar.  
Barnens  upplevelser  av  läsvärldarna  har  satts  i  relation  till  de  sjunkande  
resultaten  i  de  senaste  PISA-‐‑undersökningarna,  där  i  synnerhet  pojkar  visat  ett  
nedåtgående  resultat.  Sex  mellanstadieelever  intervjuades  för  att  få  en  bild  av  
hur  deras  syn  på  läsning  kan  kopplas  till  de  faktorer  som  forskningen  pekat  ut  
som  avgörande  för  en  god  läsutveckling.  Resultaten  visar  att  det  finns  vissa  
skillnader  i  pojkarnas  och  flickornas  läsvärldar  vilket  även  forskningen  visat.  
Skillnaderna  ligger  främst  i  upplevelserna  av  läsfrekvens  och  i  motivationen  
till  läsning,  där  flickorna  upplevde  att  de  läste  något  mer  än  pojkarna.  Pojkarna  
tycktes  i  högre  grad  motiveras  av  en  kunskapsinhämtande  läsning,  medan  
flickorna  i  större  omfattning  motiverades  av  upplevelsen  i  läsningen.  När  det  
gällde  erfarenhet  av  läsning  och  attityden  till  densamma  var  flickornas  och  
pojkarnas  upplevelser  snarlika.  En  avgörande  del  av  resultatet  var  dock  att  
samtliga  av  de  tillfrågade  barnen  upplevde  att  flickor  läser  mer  än  pojkar,  
vilket  vi  kopplat  till  samhällets  rådande  könsnormer.  	  
  

Nyckelord:  Attityd  till  läsning,  Genus,  Könsskillnader,  Läserfarenhet,  
Läsfrekvens,  Läsvärld,  Motivation  till  läsning,  Intervjustudie,  PISA,  
Upplevelser	     
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Inledning 
Enligt  de  PISA-‐‑undersökningar  som  genomförts  under  2009  och  2012  minskar  
läsförståelsen  bland  svenska  högstadieelever  (Skolverket,  2013).  PISA  
(Programme  for  International  Student  Assessment)  är  en  internationell  studie  
som  genomförs  i  65  länder  världen  över  och  undersöker  15-‐‑åringars  kunskaper  
inom  läsförståelse,  matematik  och  naturkunskap.  Då  studien  är  återkommande  
vart  tredje  år  är  jämförelse  från  ett  tillfälle  till  ett  annat  möjlig,  vilket  gjort  att  
den  sjunkande  läsförståelsen  bland  svenska  elever  synliggjorts.  Resultaten  i  
studien  har  förutom  att  visa  en  nedåtgående  kurva  när  det  gäller  svenska  
elevers  läsförståelse,  tydliggjort  att  pojkarnas  resultat  har  sjunkit  betydligt  mer  
än  flickornas  (Skolverket,  2013).  Denna  negativa  trend  har  även  annan  
forskning  pekat  på,  både  i  och  utanför  Sverige  (Lietz,  2006;  Welldon,  2005;  
White,  2007).  Att  människor  missgynnas  på  grund  av  könstillhörighet  är  ett  
stort  problem  både  ur  demokratisynpunkt  och  för  de  enskilda  drabbade  
individerna,  därför  ser  vi  detta  som  en  jämställdhetsfråga.  Vi  anser  att  det  blir  
ett  stort  samhälleligt  problem  då  barnen,  beroende  på  en  viss  könstillhörighet,  
visar  en  sjunkande  kunskapsnivå  när  det  kommer  till  något  så  avgörande  som  
läsförmåga.  I  förlängningen  skulle  detta  kunna  betyda  att  hälften  av  
befolkningen  saknar  godtagbara  läskunskaper,  något  som  är  en  förutsättning  
för  att  kunna  vara  en  fullvärdig  samhällsmedborgare.    
  
Forskare  (exempelvis  McGeown,  Goodwin,  Henderson  &  Wright,  2012;  Logan  
&  Johnston,  2009;  Merisuo-‐‑Storm,  2006;  White,  2006)  har  undersökt  
bakomliggande  faktorer  som  kan  ha  påverkat  pojkarnas  sjunkande  läsförmåga.  
Faktorer  såsom  läsfrekvens,  erfarenheter,  motivation  och  attityd,  dvs.  det  som  
vi  fortsättningsvis  kommer  att  samla  under  begreppet  läsvärldar,  har  
undersökts  och  diskuterats.  De  undersökningar  som  gjorts  är  framförallt  av  
kvantitativ  karaktär,  där  elever  fått  svara  på  enklare  frågor  med  korta  svar.  Det  
finns  kvalitativa  undersökningar  i  ämnet  (exempelvis  Scholes,  2010),  men  vi  
ser  att  det  finns  ett  behov  av  att  förtydliga  relationen  mellan  läsfrekvens,  
erfarenhet,  motivation  och  attityd  till  läsning  och  barns  egna  upplevelser  av  
läsning.  Behovet  av  forskning  med  kvalitativ  ansats  är  således  stort,  då  det  blir  
ett  problem  att  tala  om  könsskillnader  i  läsvärldar  när  det  endast  sker  ur  ett  
vuxet  perspektiv,  där  vuxna  forskares  upplevelser  utifrån  ett  mätbart  resultat  
står  i  fokus.  Genom  ett  perspektiv  som  visar  hur  barn  upplever  sin  läsvärld,  
ger  det  ännu  en  dimension  som  kan  vara  till  stor  hjälp  vid  det  förebyggande  
arbetet  av  könsskillnaderna.  Vårt  problemområde  blir  således  att  ta  reda  på  
hur  elever  själva  upplever  sina  läsvärldar  och  hur  de  kan  kopplas  till  genus.  Vi  
frågar  oss;  Hur  ser  flickors  och  pojkars  läsvärldar  ut?    
  
Först  kommer  en  teoretisk  bakgrund  tas  upp,  där  forskning  om  nyttan  av  god  
läsförmåga  och  de  tidigare  nämnda  bakomliggande  faktorerna  till  
könsskillnaden  i  barns  läsvärldar  tas  upp.  Sedan  kommer  undersökningens  
syfte  och  metod  presenteras.  En  metodologisk  diskussion  avslutar  kapitlet  där  
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undersökningens  validitet  och  reliabilitet  ifrågasätts.  Efter  det  kommer  
undersökningens  resultat  och  analys  presenteras  i  relation  till  tidigare  
forskning.  Slutligen  kommer  en  diskussion  där  undersökningens  resultat  
problematiseras  i  relation  till  undersökningens  problemområde  och  samhällets  
rådande  könsnormer.  
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Bakgrund  
I  detta  avsnitt  kommer  tidigare  forskning  att  presenteras  utifrån  två  aspekter.  
Först  behandlas  det  som  vi  väljer  att  nämna  som  nyttan  av  god  läsförmåga,  där  vi  
går  igenom  varför  det  är  av  stor  vikt  att  lära  sig  läsa  och  vilka  risker  som  finns  
när  skillnaden  i  läsförmåga  blir  för  stor.  Sedan  kommer  ett  avsnitt  som  berör  
de  faktorer  som  forskningen  pekat  ut  som  avgörande  för  den  könsskillnad  som  
existerar  i  läsförmåga.  

Nyttan av god läsförmåga 
Läskompetens  och  god  läsförståelse  värderas  högt  och  ses  som  viktiga  
kunskaper  i  det  svenska  samhället  av  idag.  Enligt  Damber  (2010)  ger  goda  
kunskaper  i  både  tal  och  skrift  tillgång  till  flera  diskurser  både  inom  familjen,  i  
mötet  med  myndigheter,  inom  skola  och  arbete,  och  så  vidare.  Längsjö  och  
Nilsson  (2005)  menar  att  i  takt  med  att  samhället  förändrats  har  också  kravet  
på  läskunnighet  förändrats.  Den  kunskap  inom  läsning  som  krävdes  för  att  
vara  en  fungerande  samhällsmedborgare  för  hundra  år  sedan  skiljer  sig  
mycket  från  vad  dagens  samhälle  kräver.  En  sådan  skillnad  som  att  människor  
då  kunde  komma  ut  i  arbetslivet  efter  sex  år  i  skolan,  mot  att  de  flesta  idag  går  
tolv  år,  visar  en  påtaglig  differens.  Därtill  är  skolan  till  mycket  stor  del  avsedd  
för  de  med  läskunnighet,  vilket  bland  andra  Elbro  (2004)  påpekar.  De  första  
åren  i  skolan  förbereder  elever  till  vidare  studier,  vilket  bland  annat  innebär  att  
läsfärdigheten  ska  utvecklas  till  den  grad  att  eleverna  kan  läsa  sig  till  kunskap  
om  de  flesta  andra  ämnen.  Det  är  alltså  viktigt  att  lära  sig  läsa  och  att  fortsätta  
utveckla  sin  läsförmåga  för  att  kunna  klara  sig  bra  i  skolan.    
  
Lundberg  (2006)  skriver  att  när  barn  börjar  skolan  så  har  de  redan  ett  väl  
fungerande  språk  som  kan  användas  i  samtal  och  i  situationer  som  är  bundna  
till  nutiden.  Han  menar  emellertid  att  språket  behöver  utvecklas  till  att  bli  mer  
abstrakt.  Att  lära  sig  läsa  och  skriva  är  exempel  på  att  lära  sig  ett  abstrakt  språk  
som  behövs  när  sådant  som  inte  är  kontextbundet  till  här  och  nu  ska  beskrivas,  
och  som  kan  användas  utan  hjälp  av  blickar,  gester  och  tonfall.  Läsförmåga  är  
alltså  en  viktig  kunskap  som  gör  att  språket  kan  vidgas  och  användas  på  fler  
sätt  i  kommunikationen.  En  annan  viktig  aspekt  av  läsning,  menar  Langer  
(2005),  är  att  fantasiförmågan  utvecklas,  vilket  hjälper  människan  att  kunna  
anta  fler  perspektiv  i  tänkandet.  Olika  perspektiv  på  saker  ökar  förståelsen  för  
omvärlden  och  förmågan  att  kritiskt  granska.  Lundberg  (2006)  skriver  vidare  
att  skrivna  texter  är  viktigt,  då  de  utvecklar  ordförrådet  betydligt  mer  än  andra  
medier  som  exempelvis  TV.  Genom  sin  läsförmåga  ges  barnet  möjlighet  att  ta  
del  av  vad  det  innebär  att  språka  på  både  kortare  och  sedan  på  längre  
psykologiskt  avstånd,  vilket  Liberg  (2006)  benämner  som  att  barnet  därmed  
utvecklas  mot  ett  mer  offentligt  meningsskapande.  Vidare  menar  Lundberg  
(2006)  att  ordförrådets  roll  dessutom  är  viktig  i  den  fortsatta  läsutvecklingen.  
En  person  med  god  läsvana  får  försprång  i  läsförståelse,  som  leder  till  att  den  
läsande  kan  vidga  sin  världsbild  på  ett  sätt  som  en  person  med  dålig  läsvana  
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inte  får  möjlighet  till.  Vikten  av  att  ha  god  läsförmåga  blir  således  tydlig,  då  en  
alltför  stor  skillnad  gör  att  samhällsklyftorna  blir  större  och  att  alla  inte  längre  
deltar  på  samma  villkor.  

Läsförmåga  är  en  jämställdhetsfråga  
Läsförmåga  är  i  allra  högsta  grad  en  jämställdhetsfråga.  Resultaten  i  PISA  
(Skolverket,  2013)  pekar,  som  tidigare  nämnts,  på  att  könsskillnader  i  
läsförståelse  existerar.  Hedlin  (2006)  skriver  om  den  genusordning  som  existerar  
i  vårt  samhälle,  vilket  innebär  att  egenskaper,  jobb,  fritidsaktiviteter,  färger  
osv.  sätts  in  manliga  och  kvinnliga  fack.  I  samhället  har  de  manliga  aspekterna  
högre  status  än  de  kvinnliga.  Enligt  bland  andra  Johansson-‐‑Smaragdi  och  
Jönsson  (2006)  anses  läsning  ofta  vara  en  kvinnlig  aktivitet,  vilket  gör  att  det  
inte  värderas  högt  i  samhället.  Detta  trots  att  god  läsförmåga  är  avgörande  för  
att  kunna  vara  medborgare  av  samhället  på  värdiga  grunder.    
  
Hedlin  (2006)  menar  att  en  anledning  till  könsskillnaden  kan  vara  pojkars  mer  
negativa  inställning  till  skolan  i  allmänhet  som  de  fått  genom  den  machokultur  
de  formats  in  i.  Hon  skriver  bland  annat  om  att  pojkar  tycks  klara  sig  bra  i  
samhället  även  utan  skolfärdigheter,  såsom  god  läsförmåga,  då  de  manliga  
arbetena  ofta  inte  har  några  särskilda  teoretiska  färdighetskrav.  Detta  är  ett  av  
bevisen  på  att  samhället  vilar  på  grunder  som  inte  är  jämställda,  dvs.  
samhällets  struktur  innehåller  könsstrukturer  som  inte  gynnar  alla  individer.  
Men  samhället  förändras  och  de  teoretiska  färdigheterna,  däribland  
läsförmåga,  blir  allt  viktigare.  Elbro  (2004)  påpekar  bland  annat  att  idag  byts  
många  tjänster  som  tidigare  varit  bemannade  ut  mot  digitaliserade  alternativ  
eftersom  det  blir  ekonomiskt  bättre  för  samhället.  Ett  exempel  som  Längsjö  och  
Nilsson  (2005)  skriver  om  är  industriarbetare  som  tidigare  gav  och  fick  
information  muntligt  via  en  förman,  medan  kommunikationen  idag  är  
förpassad  till  en  dator  som  placerats  vid  maskinen,  vilken  kräver  både  läs-‐‑  och  
skrivförmåga.  Istället  för  att  kunna  kommunicera  verbalt  krävs  det  då  att  man  
har  läskunnighet.  

Faktorer som påverkar könsskillnaden i läsförmåga 
Vi  har  samlat  olika  faktorer  som  berör  läsning  under  ett  gemensamt  begrepp  
som  vi  valt  att  benämna  med  ordet  läsvärld.  Detta  för  att  tydligare  kunna  
synliggöra  eventuella  könssegregerande  mönster.  Läsvärlden  är  individens  
egna  och  berör  faktorer  som  erfarenhet,  frekvens,  motivation  och  attityd  till  
läsning.  Dessa  är  faktorer  som  forskare  tidigare  kommit  fram  till  är  avvikande  
hos  pojkar  och  flickor  (Coddington  &  Guthire,  2009;  Fredriksson,  Villalba  &  
Taube,  2011;  Johansson-‐‑Smaragdi  &  Jönsson,  2006;  Logan  &  Johnston,  2009;  
McGeown  et  al.,  2012;  Merisuo-‐‑Storm,  2006;  Sokal,  Thiem  &  Crampton,  2009;  
White,  2007).    
  
En  del  forskare  menar  att  det  kan  finnas  en  biologisk  orsak  till  
könssegregationen  i  läsförmåga,  då  pojkar  av  naturen  är  sämre  läsare  (Sokal  et  
al.,  2009).  Det  är  dock  inte  majoriteten  av  forskare  som  hävdar  att  den  
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biologiska  faktorn  har  en  stor  bidragande  roll  till  problemet.  Eftersom  många  
forskare  använder  sig  av  den  engelska  termen  gender  (genus)  snarare  än  sex  
(kön)  blir  det  svårt  att  avgöra  om  de  menar  det  biologiska  könet  eller  ett  socialt  
konstruerat  kön.  Problematiskt  blir  också  att  de  flesta  forskare  (exempelvis  
Fredriksson  et  al.,  2011;  Johansson-‐‑Smaragdi  &  Jönsson,  2006;  White,  2007)  
nöjer  sig  med  att  konstatera  att  det  finns  könsskillnader,  men  analyserar  inte  
huruvida  de  är  genetiskt  betingade  eller  socialt  konstruerade.  Vi  får  därför  
anta  att  det  är  skillnader  mellan  kön  oavsett  hur  deras  sociala  bakgrund  ser  ut,  
man  avser.  Trots  att  McGeown  et  al.  (2012)  i  en  studie  kommit  fram  till  att  
könsidentitet  (dvs.  det  kön  man  identifierar  sig  med)  har  större  betydelse  än  
genetiken  när  man  tittar  på  läsförmåga  och  motivation.  

Erfarenhet  av  läsning  
Ett  barns  tidiga  erfarenheter  av  läsning  präglar  utvecklingen  av  den.  
Johansson-‐‑Smaragdi  och  Jönsson  (2006)  pekar  på  vikten  av  att  ha  läsande  
vuxna  runt  barnen  och  faran  med  att  många  barn  väljer  bort  läsning  framför  
andra  aktiviteter.  De  menar  att  för  att  barn  och  ungdomar  ska  bli  intresserade  
av  att  läsa  böcker  krävs  att  föräldrarna  läser  för  dem  i  tidig  ålder.  Hemmet  och  
familjens  bakgrund  har  stor  betydelse  när  det  kommer  till  att  forma  en  
individs  vanor.  Om  läsning  inte  är  en  uppskattad  aktivitet  i  hemmet  och  i  
andra  miljöer  där  barnet  befinner  sig,  kommer  hen  troligen  inte  heller  finna  
intresse  av  det  heller.  Merisuo-‐‑Storm  (2006)  skriver  att  om  läsning  däremot  är  
en  naturlig  del  i  hemmiljön  så  kommer  troligen  barnet  få  en  mer  positiv  syn  på  
det.  Läsning  ses  som  en  feminin  aktivitet  och  enligt  McGeown  et  al.  (2012)  
upplever  barn  ofta  att  mammor  både  läser  oftare  och  har  en  större  roll  för  
deras  läsutveckling.  McGeown  et  al.  (2012)  ser  därför  att  en  anledning  till  
könsskillnaden  i  läsförmåga  är  just  att  det  anses  vara  feminint  och  att  barnen  
märker  det  från  tidig  ålder.  
  
Till  erfarenheter  hör  också  den  socioekonomiska  aspekten.  Det  är,  enligt  White  
(2007),  av  större  betydelse  vilken  socioekonomisk  bakgrund  barnen  har  än  
vilket  kön  de  har.  I  hennes  undersökning  har  hon  kommit  fram  till  att  elever  
med  samma  akademiska  utbildning,  oavsett  kön,  visar  på  mer  jämna  resultat  i  
läsförmåga  än  om  indelningen  sker  genom  kön.  Enligt  White  (2007)  finns  det  
ingen  nämnvärd  könsskillnad  i  läsförmåga  och  upplevelserna  av  det  blir  
överdrivna.  Detta  är  något  som  Johansson-‐‑Smaragdi  och  Jönsson  (2006)  inte  
håller  med  om.  De  menar  att  det  finns  en  könsskillnad  även  inom  samma  
socioekonomiska  grupp,  där  flickor  med  låg  socioekonomisk  bakgrund  läser  
mer  och  presterar  bättre  än  pojkar  med  samma  bakgrund.  

Läsfrekvens  
Begreppet  läsfrekvens  syftar  både  till  hur  ofta  man  läser  (tid)  men  också  till  
hur  mycket  man  läser  (mängd).  En  viktig  aspekt  i  läsutvecklingen,  menar  
Logan  och  Johnston  (2009),  handlar  om  läsfrekvensen,  eftersom  ju  mer  man  
läser  desto  bättre  läsare  blir  man.  Johansson-‐‑Smaragdi  och  Jönsson  (2006)  har  
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dock  kommit  fram  till  att  läsfrekvensen  hos  tonåringar  minskat  betydligt  över  
tid.  Johansson-‐‑Smaragdi  och  Jönssons  (2006)  undersökning  visar  att  läsandet  
på  fritiden  har  minskat  från  tre  dagar  år  1990  till  en  halv  dag  år  2002.  Även  hos  
yngre  barn  sjunker  läsfrekvensen,  även  om  skillnaden  där  inte  är  lika  markant.  
En  av  orsakerna  kan  vara  den  ”media-‐‑explosion”  som  har  ägt  rum  de  senaste  
decennierna.  Både  flickor  och  pojkar  läser  mindre  än  förr  men  minskningen  
har  framförallt  visat  sig  hos  pojkar,  något  som  även  Logan  och  Johnston  (2009)  
vittnar  om.  Johansson-‐‑Smaragdi  och  Jönsson  (2006)  ser  dessutom  att  det  finns  
betydligt  fler  icke-‐‑läsande  pojkar  än  flickor,  vilket  blir  problematiskt  eftersom  
pojkar  och  flickor  då  får  lika  många  möjligheter  till  att  lära  sig  läsa.  
    
Som  tidigare  nämnts  är  denna  könsskillnad  i  läsfrekvens  en  (av  många)  
avgörande  faktor  till  varför  könsskillnaden  i  läsförståelse  existerar.  Orsaker  till  
skillnaden  i  läsfrekvens  kan,  enligt  Johansson-‐‑Smaragdi  och  Jönsson  (2006),  
bero  på  det  feminina  rykte  läsning  har  fått,  vilket  kan  kopplas  ihop  med  vad  
Logan  och  Johnston  (2009)  pekar  på,  dvs.  att  det  finns  ett  starkt  samband  
mellan  läsfrekvensen  och  attityd  till  läsning.    

Attityd  till  läsning  
Attityd  handlar  om  hur  man  värderar  något.  Attityder  bygger  på  egna  och  
samhällets  erfarenheter  om  något,  och  är  föränderliga  (Nationalencyklopedin,  
2014).  Med  begreppet  attityd  till  läsning  berör  vi  inte  bara  attityder  till  själva  
aktiviteten  i  sig,  utan  även  attityd  till  skolan  och  genus.  Ett  av  skolans  mål  är  
att  ge  elever  en  positiv  inställning  till  läsning  (Merisuo-‐‑Storm,  2006).  Detta  är  
ett  uppdrag  som  Merisuo-‐‑Storm  (2006)  anser  har  misslyckats,  eftersom  
framförallt  pojkar  tenderar  att  ha  en  negativ  attityd  till  aktiviteten.  Merisuo-‐‑
Storm  (2006)  har  i  sin  studie  kommit  fram  till  att  pojkar  ofta  tycker  att  det  är  
viktigt  att  kunna  läsa,  men  mindre  viktigt  att  faktiskt  utöva  aktiviteten  mer  än  
nödvändigt.  Detta  kan  styrkas  av  Logan  och  Johnston  (2006)  som  menar  att  det  
är  större  könsskillnad  i  attityder  än  i  själva  läsförmågan.  Men  eftersom  flickor  
har  positivare  syn  på  läsning  betyder  det  också  att  de  utövar  aktiviteten  mer  
och  genom  det  får  möjlighet  att  utveckla  sin  läsfärdighet  i  större  utsträckning.  
  
Vi  har  redan  varit  inne  på  att  läsning  anses  vara  en  feminin  aktivitet  
(McGeown  et  al.,  2012;  Johansson-‐‑Smaragdi  &  Jönsson,  2006),  och  i  
diskussionen  om  könsskillnader  i  läsförmåga  återkommer  man  alltid  till  detta  
faktum.  Attityden  till  genus  behöver  därför  kopplas  samman  med  attityd  till  
läsning,  eftersom  denna  feminina  syn  gör  att  läsning  inte  anses  som  något  
tilltalande  hos  pojkar  (Sokal  et  al.,  2009).  Kvinnor  och  ”kvinnliga”  aktiviteter  
blir  automatiskt  värderade  på  ett  annat  sätt  än  män  och  ”manliga”  aktiviteter  
pga.  de  rådande  könsstrukturer  som  existerar  i  samhället,  menar  Johansson-‐‑
Smaragdi  &  Jönsson  (2006).    
  
Logan  och  Johnston  (2006)  har  i  sin  studie  jämfört  pojkar  och  flickors  attityd  till  
läsning  med  deras  attityd  till  skolan  i  sig.  Det  visar  sig  att  pojkar  i  regel  är  mer  
negativ  till  läsning  än  till  skolan.  Flickor  är  oftast  mer  positiva  än  pojkar  till  
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både  skola  och  läsning,  vilket  gör  att  de  kan  prestera  bättre.  På  fritiden  ägnar  
sig  flickor  i  högre  grad  än  pojkar  åt  läsning,  vilket  även  det  medför  att  
könssegregationen  ökar  (Johansson-‐‑Smaragdi  &  Jönsson,  2006).       

Motivation  till  läsning  
Motivation  är  den  dragningskraft  som  människan  har  för  att  nå  ett  mål  
(Nationalencyklopedin,  2014).  Människan  som  individ  behöver  motivation  för  
att  överleva  och  den  kan  både  komma  inifrån  (såsom  hunger)  och  utifrån  (att  
få  uppmärksamhet  t.ex.).  Motivation  till  läsning  handlar  alltså  om  den  
dragningskraft  som  eleven  känner  för  att  läsa.  MeGeown  et  al.  (2012)  skriver  
att  även  läsmotivation  kan  delas  upp  i  inre  och  yttre  motivation.  Inre  motivation  
är  det  intresse  man  har  för  sig  själv,  exempelvis  att  man  läser  av  nyfikenhet  
eller  är  intresserad  av  det  man  läser.  Yttre  motivation  handlar  om  yttre  faktorer  
som  påverkar  intresset  för  något.  Det  kan  vara  att  man  läser  för  att  lärare  och  
föräldrar  ska  bli  nöjda.  Den  yttre  motivationen  påverkas  också  av  vilket  rykte  
själva  läsaktiviteten  har.    
  
Läsning  är,  återigen,  ansett  som  en  feminin  aktivitet.  Detta  påverkar  även  
läsmotivationen,  då  pojkar  i  undersökningar  har  visat  sig  vara  mindre  
motiverad  att  läsa  (McGeown  et  al.,  2012;  Sokal  et  al.,  2009).  Sokal  et  al.  (2009)  
menar  att  framförallt  ”pojkiga”  pojkar  tenderar  att  ha  låg  läsmotivation.  Något  
som  kan  styrka  McGeown  et  al.s  (2012)  påstående  att  det  socialt  konstruerade  
könet  har  mer  inflytande  än  genetik.  Det  blir  därför  problematiskt  att  
undersökningar  ofta  görs  utifrån  elevers  prestationer  och  därifrån  konstaterar  
könsskillnader,  då  det  egentligen  handlar  om  de  könsstrukturer  som  samhället  
vilar  på  (Coddington  &  Guthire,  2009).  Därför  har  Coddington  och  Guthire  
(2009)  undersökt  hur  olika  lärares  och  elevers  uppfattningar  om  läsmotivation  
är.  Resultaten  pekar  på  att  lärare  och  pojkar  har  mer  lika  uppfattningar  om  
elevens  motivation  än  lärare  och  flickor,  vilket  är  ett  resultat  som  mycket  väl  
kan  grunda  sig  i  samhällets  förutfattade  meningar  om  könsroller.  Har  lärare  en  
uppfattning  om  pojkar  som  mindre  motiverade  till  läsning,  speglas  det  också  i  
pojkars  faktiska  motivation.  Lärarens  förväntningar  på  eleverna  spelar  alltså  
stor  roll  till  deras  yttre  motivation.  
  
Att  kunna  göra  en  bra  självvärdering  av  sin  förmåga  är  något  som  påverkar  
motivationen  positivt  menar  Fredriksson  et  al.  (2011)  som  har  undersökt  hur  
väl  pojkar  respektive  flickor  värderar  sin  läsförmåga  gentemot  den  faktiska  
förmågan.  De  menar  att  om  man  vet  var  man  befinner  sig  kunskapsmässigt  
blir  det  också  lättare  att  veta  hur  man  ska  gå  vidare  i  utvecklingen,  vilket  gör  
att  vägen  till  målet  (motivationen)  blir  tydligare.  Resultatet  av  undersökningen  
visar  att  flickor  i  årskurs  tre  är  bättre  på  att  självvärdera  kunskapen  än  pojkar  i  
samma  årskurs.  Dock  verkar  det  som  att  elever  i  årskurs  åtta  kan  värdera  sina  
kunskaper  ungefär  lika  bra  oavsett  kön,  så  studien  i  sig  är  inte  helt  
övertygande.  Men  det  kan  vara  så  att  elever  i  årskurs  tre  som  är  duktiga  på  att  
självvärdera  sin  kunskap  också  har  mer  nytta  av  det  när  det  kommer  till  
läsförmåga.  I  årskurs  åtta  har  de  flesta  utvecklat  sin  läsförmåga  så  pass  bra  att  
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de  inte  har  samma  motivation  till  att  utveckla  den  mer.  När  eleverna  är  äldre  
har  de  dessutom  fått  möjlighet  att  träna  sin  självbedömning  av  kunskap  en  
längre  tid,  och  därför  också  utvecklat  den  färdigheten  som  gör  att  
självvärderingarna  blir  trovärdigare  än  i  lägre  ålder.  

Sammanfattning 
I  detta  avsnitt  har  vi  konstaterat  att  god  läsförmåga  är  viktigt  av  många  
anledningar.  För  det  första  krävs  läskunskaper  för  att  kunna  vara  en  god  
samhällsmedborgare.  Det  krävs  läskunskaper  både  i  vardagslivet,  skolan  och  
arbetet.  Tillägnar  man  inte  de  läsfärdigheter  som  krävs  av  samhället  blir  
deltagandet  av  det  inte  jämlikt.  För  det  andra  är  läsning  den  aktivitet  som  
utvecklar  ordförrådet  hos  människan  mest.  Detta  leder  i  sin  tur  att  språket  
utvecklas  och  blir  mer  komplext.  Det  vidgade  ordförrådet  bidrar  till  att  läsaren  
kan  ta  sig  an  svårare  texter,  vilket  gör  att  glappet  mellan  icke-‐‑läsande  och  
läsande  ökar.  För  det  tredje  visar  forskningen  på  hur  samhällets  könsnormer  
medverkar  till  att  könsskillnaden  i  läsförmåga  blir  stor.  Eftersom  läsning  anses  
vara  kvinnligt  och  därför  inte  en  åtråvärd  kunskap,  blir  detta  ett  
samhällsproblem  då  inte  alla  deltar  på  samma  grunder.    
  
Vidare  har  vi  visat  på  de  olika  faktorer  som  forskningen  kommit  fram  till  är  
avgörande  för  de  könsskillnader  som  existerar  i  läsförmåga.  Barns  tidiga  
erfarenheter  av  läsning,  deras  läsfrekvens,  motivation  och  attityd  till  läsning  
har  presenterats.  Pojkar  har  i  mindre  grad  någon  vuxen  manlig  förebild  som  
läser,  vilket  gör  att  de  inte  identifierar  sig  själv  som  läsare.  Olika  
forskningsresultat  pekar  också  på  att  pojkar  läser  betydligt  mindre  än  flickor,  
och  att  deras  attityd  och  motivation  till  aktiviteten  är  negativare.  Vi  väljer  att  
tolka  detta  som  att  könsskillnader  i  läsning,  som  vill  vi  benämna  som  
skillnader  i  läsvärldarna,  påverkas  av  ett  stort  antal  olika  faktorer.           
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Syfte och metod 
I  det  nedan  följande  avsnittet  kommer  syftet  med  vår  undersökning  att  
presenteras,  tillsammans  med  den  frågeställning  vi  valt  att  utgå  ifrån  i  vårt  
arbete.  Därefter  följer  våra  motiveringar  till  valda  metoder  och  närmare  
beskrivningar  av  dessa.  De  delar  som  kommer  att  behandlas  är  våra  
grundläggande  utgångspunkter,  hur  intervjuerna  utformats,  urvalet  och  
förberedelserna,  genomförandet  och  en  metoddiskussion  där  kvaliteten  av  
undersökningen  diskuteras.        

Syfte 
Syftet  med  undersökningen  är  att  genom  läsvana  mellanstadieelevers  
upplevelser  av  läsning  och  deras  beskrivningar  av  läserfarenhet,  läsfrekvens,  
attityd  och  motivation  till  läsning,  få  en  bild  av  hur  den  egna  läsvärlden  kan  
kopplas  till  genus.  Vår  frågeställning  är:  Hur  beskriver  läsvana  pojkar  och  
flickor  sina  upplevelser  av  de  egna  läsvärldarna?    

Metod 
Då  studiens  syfte  är  att  undersöka  hur  eleverna  upplever  sina  läsvärldar  valde  
vi  att  använda  oss  av  en  kvalitativ  strategi.  Den  kvalitativa  strategin  (Bryman,  
2008)  passar  undersökningar  där  människors  livssyn  eller  världsbild  är  det  
intressanta,  och  då  uppfattningar  och  tolkningar  av  de  verkligheter  människor  
befinner  sig  i  ska  synliggöras.  Det  kvalitativa  arbetssättet  är  ofta  induktivt,  
teorigenererande,  vilket  gör  det  till  ett  mer  explorativt  angreppssätt  än  det  mer  
strukturerade  kvantitativa  angreppssättet.  Den  kvalitativa  forskningsstrategin  
har  en  kunskapsteoretisk  ståndpunkt  som  är  interpretavivistisk,  eller  
tolkningsinriktad,  vilket  betyder  att  tyngdpunkten  ligger  på  förståelsen  av  hur  
människorna  i  en  viss  miljö  tolkar  sin  verklighet,  och  forskaren  får  på  så  sätt  en  
förståelse  för  den  sociala  verkligheten  (Bryman,  2008).  Den  ontologiska  
ståndpunkt  som  vanligtvis  förknippas  med  en  kvalitativ  strategi  är  
konstruktionismen.  Ett  konstruktionistiskt  synsätt  pekar  på  att  sociala  
egenskaper  är  resultat  av  samspelet  mellan  människor,  snarare  än  företeelser  
som  existerar  åtskilda  från  dem,  något  som  finns  ”där  ute”  (Bryman,  2008).  I  
vår  undersökning  innebar  ett  konstruktionistiskt  synsätt  att  skillnader  i  
flickors  och  pojkars  upplevelser  av  de  egna  läsvärldarna,  ses  som  resultat  av  
socialt  konstruerade  normer,  och  inte  på  något  som  existerar  oberoende  av  
sociala  relationer.  Förklaringen  till  dessa  skillnader  finns  alltså  i  de  oskrivna  
regler  som  mänskliga  relationer  genererar,  inte  i  något  utomstående  regelverk  
som  existerar  utanför  människorna.    
  
Vi  har  i  vår  undersökning  valt  att  utgå  från  en  fenomenologisk  hermeneutisk  
ansats  (Persson  &  Sundin,  2012).  Fenomenologins  huvudsakliga  intresse  ligger  
i  kartläggandet  av  hur  människor  upplever  livsvärldsfenomen  (Kvale  &  
Brinkmann,  2009),  medan  hermeneutiken  i  första  hand  belyser  problem  av  
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texttolkningskaraktär  (Friberg  &  Öhlén,  2012).    Fenomenologi  är  i  kvalitativa  
studier  generellt  sett  en  term  som  används  för  att,  utifrån  människors  egna  
beskrivningar  av  världen  och  hur  de  upplever  densamma,  beskriva  sociala  
fenomen  och  upplevelser  av  verkligheten.  Hermeneutiken  trycker  mycket  på  
att  vi  alla  är  bärare  av  förförståelse,  vilket  påverkar  vårt  sätt  att  se  och  förstå  
vår  omvärld.  Denna  förståelse  blir  därefter  grund  till  ny  förförståelse,  och  så  
vidare  (Friberg  &  Öhlén,  2012).  För  vår  del  har  den  hermeneutiska  ansatsen  
främst  inneburit  att  vi  i  vårt  analysarbete  har  reflekterat  över  vår  egen  
förförståelse  i  förhållande  till  tolkningarna  av  de  upplevelser  barnen  gav  
uttryck  för  i  samtalen  med  oss.  Vidare  innebar  den  fenomenologiska  
hermeneutiska  ansatsen  att  vi  via  kvalitativa  intervjuer  fick  möjlighet  att  nå  
elevernas  beskrivningar  av  deras  egna  läsvärldar,  och  att  vi  via  analys  av  det  
transkriberade  materialet  närmade  oss  barnens  upplevelser  av  deras  
läsvärldar.  När  det  kommer  till  en  intervjusituation  innebär  ett  
fenomenologiskt  förhållningssätt  att  fokusera  på  respondenternas  livsvärldar,  i  
vårt  fall  läsvärldar,  medvetande  och  en  strävan  efter  att  vara  öppen  för  
respondenternas  erfarenheter.  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).    

Intervjuer  
I  vår  studie  lägger  vi  fokus  på  flickors  och  pojkars  upplevelser  av  de  egna  
läsvärldarna,  och  därför  har  vi  valt  att  använda  oss  av  semistrukturerade  
intervjuer  (Bryman,  2008).  Den  semistrukturerade  intervjun  kan  genomföras  
på  flera  olika  vis,  men  generellt  sett  handlar  det  om  en  intervjusituation  där  
intervjuaren  använder  sig  av  någon  form  av  frågeschema,  även  om  frågornas  
ordningsföljd  kan  varieras  och  utvecklas  under  intervjun.  Trots  detta  tämligen  
öppna  arbetssätt  så  bör  intervjuaren  vara  väl  förtrogen  med  de  frågor  som  ska  
ingå  i  intervjun,  helst  kunna  dem  utantill,  eftersom  situationen  ofta  upplevs  
som  stressande  och  krävande.  För  att  respondenterna  inte  skulle  bli  styrda  i  
sina  svar  så  var  det  viktigt  att  fundera  och  reflektera  över  vår  egen  
förförståelse,  då  vi  inte  visste  i  förväg  vilka  svar  vi  skulle  få  (Bryman,  2008).  
Det  handlar  alltså  om  att  lägga  sina  förkunskaper  åt  sidan  till  förmån  för  
sökandet  efter  ett  essentiellt  meningsskapande  i  respondenternas  svar  (Kvale  
&  Brinkmann,  2009).  Elevernas  erfarenheter  är  det  intressanta  och  därför  var  vi  
tvungna  att  försöka  bortse  från  vår  egen  förförståelse  så  långt  det  var  möjligt  
(Kihlström,  2007).  
  
Undersökningen  innebar  att  vi  skulle  göra  individuella  intervjuer  med  barn,  
vilket  krävde  en  förståelse  för  att  barnens  spontana  uttryck  måste  få  komma  
fram,  och  att  barn  kan  ha  svårt  för  att  kommunicera  alla  sina  tankar.  
Intervjuarens  roll  blev  därför  att  både  tillåta  barnet  att  tala  fritt,  och  samtidigt  
fokusera  samtalets  riktning  för  att  frågorna  skulle  bli  besvarade,  intervjuaren  
skulle  alltså  kunna  flyta  mellan  det  helt  fasta  och  det  helt  spontana  (Kihlström,  
2007).  Vid  intervjuer,  framförallt  vid  intervju  av  barn,  är  det  viktigt  att  visa  
respekt  för  barnets  integritet,  vara  intresserad  och  finkänslig  (Doverborg  &  
Pramling  Samuelsson,  2000).  Det  gällde  alltså  att  lyssna  på  vad  barnet  sa,  
respektera  om  barnet  inte  ville  svara  på  någon  fråga  och  känna  av  situationer  
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som  skulle  kunna  bli  jobbiga  för  barnet.  Barnet  behövde  dessutom  få  tid  till  
eftertanke  innan  svar  eftersom  det  många  gånger  kunde  vara  frågor  som  
barnet  inte  tidigare  reflekterat  över.  Något  som  i  allra  högsta  grad  påverkar  
resultatet  när  det  kommer  till  barnintervjuer  är  den  auktoritet  som  den  vuxna  
intervjuaren  innehar.  Detta  skulle  kunna  innebära  att  barnet  kommer  försöka  
vara  intervjuaren  ”till  lags”  och  ge  de  svar  som  de  anser  är  ”rätt”  snarare  än  
sina  åsikter  (Doverborg  &  Pramling  Samuelsson,  2000),  något  som  vi  helst  inte  
ville.  Det  är  dock  näst  intill  omöjligt  att  komma  utifrån  och  förvänta  sig  att  ett  
barn  ska  öppna  upp  sina  tankebanor,  men  genom  att  skapa  en  trygg  miljö  och  
lova  konfidentialitet  till  svaren  kunde  vi  förhoppningsvis  komma  något  sånär  
till  kärnan  av  problemet.  
  
En  anledning  till  att  vi  ville  undersöka  barnens  upplevelser  om  deras  
läsvärldar  är  för  att  barn  och  vuxna  ofta  uppfattar  världen  på  olika  sätt  
(Doverborg  &  Pramling  Samuelsson,  2000).  Barns  livsvärld  är  präglad  av  egna  
erfarenheter  och  är  utifrån  dem  självklara  och  förgivettagande.  Detta  innebär  
att  barn  och  vuxna  tar  olika  saker  förgivna.  Genom  att  intervjua  barnen  om  
deras  egna  upplevelser,  kunde  vi  få  en  fördjupad  bild  av  hur  pojkars  och  
flickors  olika  läsvärldar  formas  redan  från  tidig  ålder.    

Urval  och  förberedelser  
Med  utgångspunkt  i  att  undersökningens  fokus  ligger  på  elevernas  läsvärldar  
så  valde  vi  att  intervjua  elever  i  årskurs  5  och  6  då  vi  tänkte  oss  att  yngre  barn  
kan  ha  svårt  att  sätta  ord  på  detta.  Vi  tänkte  dessutom  att  de  äldre  eleverna  
kan  ha  mer  erfarenhet  av  läsning,  vilket  möjligtvis  skulle  ge  mer  utförliga  svar.  
Valet  av  skolor  att  genomföra  intervjuerna  på  gjordes  med  tanke  på  att  de  
skulle  vara  närbelägna  och  lättillgängliga  för  oss.  Vi  kontaktade  tjugo  skolor  i  
kommunen  vi  bor  i,  och  valde  skolor  där  vars  klasslärare  ville  hjälpa  oss  att  
välja  ut  elever.  Det  var  vår  ambition  att  genomföra  fler  intervjuer,  men  
eftersom  svaren  dröjde  från  skolorna  och  vi  kände  viss  tidspress  valde  vi  att  
göra  intervjuer  med  två  elever  (en  flicka  och  en  pojke)  på  tre  olika  skolor,  
vilket  alltså  gav  oss  en  urvalsgrupp  på  sex  personer.  Vi  inser  att  då  antalet  
intervjuer  var  få,  ger  resultaten  sannolikt  inte  att  någon  universell  bild  av  
flickors  och  pojkars  upplevelser  av  de  egna  läsvärldarna,  men  anser  ändå  att  
de  har  ett  värde  i  jämförelsen  med  den  forskning  som  finns  inom  området.  
  
Lärarna  i  berörda  klasser  kontaktades  med  ett  missiv  via  e-‐‑post  (se  bilaga  1)  
där  de  ombads  att  välja  ut  två  elever,  en  flicka  och  en  pojke,  vilkas  skolarbete  
inte  skulle  bli  lidande  av  frånvaron  från  klassrummet  i  och  med  
intervjudeltagandet.  Vi  bad  även  specifikt  om  vana  läsare,  eftersom  vi  ville  ha  
elever  som  hade  erfarenheter  av  läsning  och  en  urvalsgrupp  med  så  få  
avvikelser  som  möjligt  förutom  könet.  Definitionen  av  en  ”van  läsare”  var  
dock  upp  till  läraren  att  tolka.  Urvalet  kan  alltså  både  betraktas  som  
strategiskt,  eftersom  lärarna  fick  vissa  ramar  att  välja  inom,  men  också  
slumpmässigt  eftersom  lärarna  fick  relativt  fria  tyglar  i  tolkningen.    
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I  missivet  till  klasslärarna  bifogades  också  en  blankett  till  vårdnadshavare  
(bilaga  2)  till  eleverna,  där  vi  berättade  om  intervjun  och  bad  om  tillstånd  att  få  
intervjua  deras  barn.  Klassläraren  skickade  hem  blanketten  till  alla  elever  och  
gjorde  utifrån  tillstånden  sitt  urval.  Att  brevet  skickades  till  alla  elever  var  
främst  av  tidsskäl  men  också  för  att  ingen  elev  skulle  känna  sig  utpekad  och  
därför  inte  velat  delta  i  intervjun.  Klassläraren  fick  sedan  välja  ett  passande  
tillfälle  för  oss  att  komma  till  skolan.  Vi  kände  att  det  var  viktigt  att  
klassläraren  fick  välja  tid,  då  vi  inte  ville  att  elevernas  skolarbete  skulle  bli  allt  
för  lidande  vid  deltagandet.  
  
Eleverna  blev  informerade  om  de  forskningsetiska  principerna  både  när  
läraren  frågade  om  de  ville  delta,  och  alldeles  innan  intervjun  skulle  börja.  De  
blev  också  informerade  att  intervjun  skulle  spelas  in  med  ljudupptagning  för  
att  vi  skulle  kunna  koncentrera  oss  på  samtalet  och  inte  behöva  anteckna.  
Inspelningen  gjorde  också  att  tonlägen  och  pauser  kunde  tas  med  vid  
transkriberingen  av  datainsamlingen.  Alla  elever  gav  sitt  medgivande  till  
detta.  
  
Vid  planeringen  av  genomförandet  hade  vi  beräknat  att  intervjuerna  skulle  ta  
30-‐‑45  minuter  vardera,  något  som  vi  också  informerade  lärare  och  
vårdnadshavare  om.  Vi  ville  inte  riskera  att  eleverna  skulle  känna  att  de  inte  
hade  tid  att  prata  klart,  så  vi  ville  ha  en  relativt  lång  tid  på  oss.  Men  vi  hade  
också  i  åtanke  att  det  var  unga  respondenter,  vilket  innebar  att  de  inte  skulle  
orka  delta  aktivt  så  länge.    

Genomförande  
Inför  intervjuerna  fick  eleverna  förbereda  sig  genom  att  börja  fundera  på  några  
frågor  som  rörde  läsning  (se  bilaga  4).  Detta  för  att  intervjuerna  skulle  bli  mer  
utförliga.  Vid  intervjuer,  framförallt  vid  intervjuer  med  barn,  kan  det  ibland  
vara  svårt  att  få  respondenterna  att  prata.  Eftersom  vi  ville  åt  elevernas  egna  
upplevelser,  var  det  en  risk  vi  ville  minimera  genom  att  låta  eleverna  börja  
fundera  lite  övergripande  kring  ämnet  innan  själva  genomförandet.  Platsen  för  
intervjun  var  på  skolan  och  det  var  läraren  som  ordnade  ett  rum  där  vi  kunde  
sitta  ostörda.  Eftersom  det  var  i  grupprum  och  andra  lokaler  på  skolan,  kände  
sig  eleverna  trygga  och  kunde  koncentrera  sig,  vilket  också  Doverborg,  
Pramling  och  Samuelsson  (2000)  menar  är  viktigt  vid  barnintervjuer.  
  
Alla  intervjuer  skedde  på  elevernas  skola  en  dag  som  klassläraren  ansåg  
passade  den  övriga  verksamheten.  Vi  valde  att  göra  intervjuerna  en  och  en,  då  
vi  ansåg  att  risken  för  att  eleven  skulle  känna  sig  otrygg  med  två  okända  
vuxna  intervjuare  var  stor.  Detta  gjorde  också  att  vi  kunde  vara  tidseffektiva  
och  göra  två  individuella  intervjuer  samtidigt.  Det  medförde  dock  att  de  
följdfrågor  vi  ställde  eventuellt  skulle  variera  med  tanke  på  att  vi  var  två  olika  
intervjuare  med  olika  erfarenheter.  Vi  avvägde  ändå  att  intervjuerna  skulle  få  
samma  grundstomme  eftersom  vi  utgick  från  samma  intervjuguide  (bilaga  3)  
och  syfte.  
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Vid  genomförandet  av  intervjuerna  började  vi  med  att  berätta  om  de  etiska  
ställningstaganden  som  vi  förhöll  oss  till.  Vi  utgick  från  vetenskapsrådets  fyra  
forskningsetiska  principer,  som  innefattar  ett  informationskrav,  
samtyckeskrav,  konfidentialitetskrav  och  nyttjandekrav  (Vetenskapsrådet,  
u.å).  Det  innebar  att  vi  berättade  syftet  med  undersökningen,  att  deltagandet  
var  frivilligt  och  avbrytbart  närsomhelst  och  att  alla  uppgifter  skulle  
anonymiseras  och  endast  användas  till  detta  ändamål.  Vår  avsikt  var  inte  att  
använda  denna  deltagaranonymitet  för  att  missbruka  förtroendet  hos  elev,  
målsman  eller  lärare,  utan  för  att  säkra  att  deltagarna  från  eventuella  negativa  
konsekvenser,  vilket  vi  också  klargjorde  för  eleverna.  Ibland  valde  vi  att  
berätta  om  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  efter  själva  intervjun,  
då  vi  kände  att  för  mycket  formell  information  kunde  göra  eleverna  otrygga  
och  rädda  att  svara  fel.  Vid  intervjuns  start  var  eleverna  dock  säkra  på  att  
deras  svar  var  viktiga  för  oss,  att  det  var  åsikter  och  upplevelser  vi  var  ute  efter  
snarare  än  ”korrekt”  svar  och  att  de  kunde  avböja  om  de  inte  ville  svara.  
  
Efter  genomgång  av  de  etiska  aspekterna  började  vi  ställa  frågor  som  var  
formade  på  så  vis  att  vi  skulle  få  syn  på  elevens  läsvärld.  Vi  utgick  från  en  
intervjuguide  (se  bilaga  3)  vid  intervjun,  men  ställde  följdfrågor  som  kunde  
kopplas  till  elevernas  svar.  Frågorna  var  inte  av  särskilt  känsligt  slag  och  alla  
elever  svarade  så  gott  de  kunde  på  alla  frågorna.  Vi  försökte  läsa  av  
situationen  och  hur  eleverna  kände  sig  när  vi  lämnade  tid  för  eftertanke  åt  
svaren.  Det  är  en  svår  avvägning  man  står  inför  när  det  kommer  till  att  låta  det  
vara  tyst  i  ett  intervjusammanhang.  När  det  varit  tyst  för  länge  blir  tystheten  
inte  behaglig  utan  besvärad,  och  det  ville  vi  inte  åstadkomma.  De  frågor  som  
intervjuguiden  innehöll  var  tänkta  som  öppna  frågor  där  elevernas  egna  
upplevelser  skulle  synliggöras.  Det  var  emellertid  svårt  att  inte  enbart  hålla  sig  
till  det,  vilket  ledde  till  att  några  följdfrågor  eventuellt  kunde  tolkas  och  
eleverna  gav  ett  svar  de  trodde  vi  ville  ha.  Vid  ett  tillfälle  blev  intervjun  
avbruten  av  att  människor  kom  in  i  rummet.  Vi  fick  då  byta  rum  och  börja  om  
intervjun.  Detta  hade  dock  ingen  avgörande  betydelse  för  vad  som  sas  under  
samtalet.  Längden  på  intervjuerna  varierade  mellan  15-‐‑20  minuter.  Vi  hade  
avsatt  nästan  dubbelt  så  lång  tid,  men  den  längden  blev  aldrig  relevant  då  
frågorna  vi  hade  inte  kunde  täcka  upp  så  lång  tid.  När  vi  kände  oss  nöjda  med  
det  underlag  vi  fått  tackade  vi  eleverna  för  deltagandet  och  erbjöd  dem  att  
lyssna  på  det  ljudinspelade  materialet,  vilket  två  av  de  sex  respondenterna  
tackade  ja  till.    

Avväganden  före  och  efter  datainsamlingen  
Som  intervjuare  är  det  viktigt  att  noga  överväga  sin  egen  påverkan  på  
resultaten  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Vårt  förhållningssätt  till  frågorna  och  de  
intervjuade  avgör  vad  som  sägs.  Det  är  därför  viktigt  att  vi  intar  både  en  
objektiv  roll  till  intervjupersonernas  svar,  men  också  ett  subjektivt  
förtroendeingivande  förhållningssätt  till  intervjupersonerna.  Objektiviteten  är  
viktig  för  undersökningens  validitet  och  reliabilitet  (Kvale  &  Brinkmann,  
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2009).  Det  var  en  svår  balansgång  att  skapa  rätt  miljö  för  eleverna  att  tala  
utifrån  deras  egna  upplevelser,  men  samtidigt  försöka  vara  få  en  vetenskaplig  
kvalitet  i  det  som  sas.  Därför  var  det  viktigt  för  oss  att  göra  eleverna  medvetna  
om  att  deras  personliga  åsikt  är  viktigare  än  de  ”rätta  svaren”  på  frågorna,  
vilket  vi  i  inledningen  av  intervjuerna  poängterade.  
  
Vår  förhoppning  och  målsättning  var  att  ingen  av  deltagarna  skulle  känna  sig  
obekväm  eller  utpekad,  utan  i  stället  att  undersökningen  skulle  väcka  positiva  
tankar  och  idéer  om  hur  både  flickors  och  pojkars  läsförmåga,  inställning  till  
läsning  och  läsfrekvens  kan  uppmuntras  och  gynnas  i  och  utanför  skolan.  
Detta  var  också  något  som  låg  till  grund  för  vilka  frågor  vi  ställde.  Eventuellt  
hade  kvaliteten  ökats  med  frågor  som  gick  djupare,  men  vår  oerfarenhet  som  
intervjuare  och  värnandet  om  elevens  integritet  gjorde  att  vi  valde  frågor  som  
inte  skulle  betraktas  som  utpekande.    
  
Både  före  och  efter  datainsamlingen  har  vår  roll  som  intervjuare  ifrågasatts  i  
förhållande  till  de  svar  som  eleven  givit.  Vi  har  varit  väl  medvetna  om  att  det  
inte  varit  en  bekväm  situation  för  eleven  att  prata  inför  en  okänd  vuxen  
människa  och  dessutom  ha  en  ljudinspelare  framför  sig.  Detta  medför  att  
svaren  eventuellt  hade  varit  annorlunda  i  andra  situationer,  men  vi  ser  ändå  
att  de  svar  som  framkom  har  ett  värde  och  en  kvalitet.    

Databearbetning  
Då  bearbetningen  av  intervjumaterialet  både  fokuserades  på  att  tolka  levda  
erfarenheter  i  form  av  upplevelser  av  fenomenet  läsvärld,  och  även  i  någon  
mening  om  textanalys  vill  vi  benämna  vår  tolkningsmetod  som  
fenomenologisk  hermeneutisk.  Vårt  val  att  använda  oss  av  en  hermeneutisk  
fenomenologisk  ansats  (Persson  &  Sundin,  2012)  innebar  att  analysen  
fokuserades  på  barnens  levda  vardagsvärldar,  snarare  än  några  absoluta  
sanningar.  Den  relevanta  verkligheten  sågs  med  andra  ord  som  det  barnen  
upplevde  att  den  var  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Valet  att  utgå  ifrån  en  
hermeneutisk  ansats  i  analysarbetet  gjorde  dels  att  vi  utgick  ifrån  att  barnens  
förförståelse  påverkade  deras  sätt  att  förstå  och  se  på  sina  läsvärldar,  och  dels  
att  vår  egen  förförståelse  skulle  påverka  vår  tolkning  av  barnens  utsagor  
(Friberg  &  Öhlén,  2012).  
  
Då  intervjuerna  hade  genomförts  transkriberades  det  inspelade  materialet,  
detta  gjorde  vi  var  för  sig  då  vi  ansåg  att  det  skulle  vara  mest  tidseffektivt  och  
för  att  transkriberingarna  skulle  ge  en  så  tydlig  bild  som  möjligt  av  det  
verkliga  samtalet  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Därefter  gjordes  en  
övergripande  genomgång  av  texten  då  en  första  naiv  förståelse  av  barnens  
läsvärldar  söktes.  Detta  innebar  att  vi,  på  ett  ytligt  plan,  sökte  urskilja  barnens  
kvalitativt  olika  sätt  att  beskriva,  tänka  kring  och  uppleva  de  egna  
läsvärldarna.  Vi  fortsatte  därefter  analysarbetet  med  att  identifiera,  sortera  och  
gruppera  svaren  utifrån  de  läsvärldsfenomenologiska  aspekterna;  erfarenhet,  
motivation,  attityd  och  frekvens,  och  dessa  samlades  sedan  i  fyra  olika  
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dokument  (Friberg  &  Öhlén,  2012).  Vi  gjorde  även  en  del  avväganden  när  det  
kom  till  att  avgöra  vilka  svar  som  saknade  relevans  för  vårt  arbete,  men  för  att  
undvika  att  vi  endast  skulle  välja  ut  de  svar  som  bekräftade  tidigare  forskning  
(exempelvis  McGeown,  Goodwin,  Henderson  &  Wright,  2012;  Logan  &  
Johnston,  2009;  Merisuo-‐‑Storm,  2006;  White,  2006)  så  gjordes  detta  med  
eftertänksamhet  (Malmqvist,  2007).  Vi  utgick  från  specifika  ord  och  
meningssekvenser  som  svarade  på  de  frågor  som  vi  kunde  koppla  till  ovan  
nämnda  kategorier.  När  vi  placerat  barnens  svar  i  respektive  dokument  så  
skrevs  dessa  ut  och  vi  började  vi  söka  efter  mönster,  dels  i  kopplingarna  
mellan  de  olika  kategorierna,  och  dels  i  fråga  om  könsskillnader.  Likheter  och  
skillnader  i  barnens  upplevelser  av  de  egna  läsvärldarna  analyserades  och  vi  
gjorde  därefter  en  sammanställning  som  presenteras  i  resultatet.    

Metoddiskussion 
I  undersökningen  stod  vi  inför  en  del  val  gällande  metod  och  urval.  Vi  ville  
åt  elevernas  egna  upplevelser  av  sina  läsvärldar,  men  hur  gör  vi  det  utan  att  
sammanfoga  våra  egna  upplevelser?  Vilka  frågor  skulle  vi  ställa  för  att  få  syn  
på  deras  upplevelser  och  hur  skulle  vi  kunna  tolka  svaren  utan  att  lägga  in  
egna  värderingar?  Dessa  frågor  var  något  som  vi  reflekterade  över  före,  under  
och  efter  undersökningen  och  som  har  lett  till  att  undersökningen  ser  ut  som  
den  gör  idag.  Valet  av  att  använda  kvalitativa  intervjuer  som  metod  var  
egentligen  inte  svårt,  utan  kändes  självklart  då  resultatet  skulle  ge  mer  djup  
och  lämna  mindre  åt  slumpen.  Vi  ville  ha  elevernas  egna  ord  om  deras  egna  
upplevelser  och  därför  passade  metodvalet  bra  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  
Det  svåra  var  att  som  oerfaren  intervjuare  försöka  komma  åt  elevernas  
upplevelser.  Vi  hade  problem  att  inte  ställa  allt  för  ledande  frågor  och  att  
samtidigt  hålla  oss  inom  ramen  för  vad  vi  ville  komma  åt.  Det  var  dessutom  
svårt  att  inte  lägga  in  egna  värderingar  i  det  som  sades  och  göra  tolkningar  
utifrån  dem,  vilket  också  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  talar  om.	  
  	  
Vi  är  väl  medvetna  om  att  svaren  hade  kunnat  bli  mer  utförliga  och  att  vi  hade  
fått  ett  större  djup  om  vi  hade  observerat  elevernas  vardag  och  träffat  dem  
under  längre  och  fler  tillfällen.  Att  träffa  en  elev  för  första  gången  och  förvänta  
sig  att  eleven  vill  öppna  upp  sig  är  ganska  naivt.  Det  var  troligen  det  som  
orsakade  att  intervjuerna  inte  varade  lika  länge  som  vi  trott  i  planeringen.  Vi  
ville  minska  risken  att  eleverna  skulle  förbli  tysta  genom  att  låta  dem  
förbereda  sig  något,  men  kanske  hade  resultatet  fått  mer  djup  om  vi  hade  valt  
elever  som  på  något  sätt  visste  vilka  vi  var,  precis  som  Doverborg,  Samuelsson  
och  Pramling  (2000)  påpekar.  Vi  anser  dock  att  vår  objektivitet  i  analysen  hade  
fördel  av  att  vi  inte  hade  träffat  eleverna  innan.  Det  faktum  att  eleverna  inte  
berättade  utförligare  i  de  öppna  frågor  vi  ställde  under  intervjun  kan  verka  
problematiskt  eftersom  det  då  blev  svårare  att  få  en  tydlig  bild  av  elevernas  
läsvärldar.  Enligt  Persson  &  Sundin  (2012)  kan  tidsramen  för  en  
intervjuundersökning  vara  en  indikator  för  kvaliteten.  De  relativt  korta  
intervjuerna  vi  genomfört  måste  dock  ses  i  relation  till  att  det  är  barn  vi  
intervjuat.  Vi  bedömer  att  det  underlag  vi  fått  har  varit  av  värde  och  visat  på  
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många  viktiga  aspekter  som  rör  deras  läsvärld.  Resultatet  skulle  eventuellt  ha  
blivit  djupare  om  eleverna  talat  mer,  och  därför  än  mer  kvalitativt,  men  
eftersom  vi  undersökte  elevernas  egna  upplevelser  så  får  vi  anta  att  det  som  sades  
ändå  visar  hur  de  upplever  det.	  
  	  
Det  var  främst  tidstillgången  som  avgjorde  vår  storlek  på  urvalsgruppen.  
Ambitionen  var  att  ha  en  större  grupp  elever,  för  att  kunna  se  tydligare  
mönster  än  vad  vi  lyckats  göra  här.  Endast  sex  personer  som  urvalsgrupp  gör  
att  vi  bara  kan  få  en  antydan  till  bild  av  den  generella  läsvärlden  för  pojkar  och  
flickor.  Men  vi  är  ändå,  efter  omständigheterna,  nöjda  med  storleken  på  
gruppen  och  valet  att  bara  intervjua  vana  läsare.  Att  välja  vana  läsare  gjorde  
att  vi  kunde  urskilja  könsskillnader  utan  att  behöva  fokusera  på  andra  
egenskaper  som  kunde  påverka  deras  läsupplevelser.  Anledningen  till  valet  
var  alltså  att  könsskillnaderna  skulle  bli  tydligare,  då  vi  inte  behövde  relatera  
de  olika  läsvärldarna  till  exempelvis  etnicitet  och  klass.  Visserligen  var  valet  av  
”van  läsare”  upp  till  läraren  att  tolka,  vilket  gör  att  de  ändå  kunde  ha  olika  
förutsättningar.  Urvalet  influerar  den  allmänna  bilden  av  pojkars  och  flickors  
läsvärldar,  trots  att  urvalsgruppen  inte  kan  representera  alla  pojkar  och  alla  
flickor.  Könsskillnaderna  i  denna  homogena  grupp  kan  alltså  anses  värdefulla,  
då  det  visar  på  att  trots  att  pojkar  och  flickor  har  liknande  förutsättningar  kan  
det  finnas  faktorer  som  påverkar  könsskillnaden  i  läsförmåga.  Vi  kan  alltså  
inte  dra  universella  slutsatser  av  undersökningen,  men  de  slutsatser  vi  drar  är  
av  värde  för  att  visa  på  existerande  mönster  i  pojkars  och  flickors  upplevda  
läsvärldar.	  
  	  
Att  undersöka  elevers  upplevelser  av  ett  fenomen  blir  en  svårighet  i  sig,  då  det  
inte  går  att  bortse  från  sina  egna  erfarenheter  och  upplevelser  i  det  som  sägs.  
Det  som  sägs  i  ett  samtal  står  alltid  i  relation  till  motparten  att  tolka.  Detta  är  
vad  man  inom  hermeneutiken  kallar  för  horisontsammansmältning  (Friberg  &  
Öhlén,  2012).  Det  innebär  att  intervjupersonen  har  en  slags  förförståelse  för  ett  
visst  ämne  och  intervjuaren  har  en  annan.  Vid  en  tolkning  av  en  annan  persons  
upplevelser  blir  det  en  slags  sammansmältning  av  de  förförståelser  de  båda  
personerna  innehar.  Vi  har  försökt  att  förhålla  oss  objektivt  till  elevens  
uttalanden  och  enbart  analyserat  utifrån  tidigare  forskning,  men  faktum  
kvarstår  att  vi  själva  också  är  de  som  tar  in  vad  eleverna  sagt  och  ställer  det  
mot  annan  forskning  och  att  den  aktionen  aldrig  kan  bli  enbart  objektiv.  
Undersökningens  resultat  torde  alltså  inte  sägas  inneha  hög  reliabilitet  då  det  i  
sig  är  ett  resultat  av  elevers  upplevelser  utifrån  våra  egna  erfarenheter  och  den  
forskning  som  bedrivits  inom  samma  problemområde  (Kvale  &  Brinkmann,  
2009).  Det  innebär  att  resultatet  eventuellt  skulle  blivit  annorlunda  med  andra  
intervjuare  med  andra  erfarenheter.  Men  resultatet  kan,  trots  det,  betraktas  
som  värdefullt  eftersom  det  går  att  sätta  in  i  djupare  kontexter.  Intervjuernas  
art  har  varit  kvalitativa  och  de  frågor  som  har  ställts  har  varit  valida  eftersom  
de  har  varit  direkt  kopplade  till  det  syfte  vi  haft  med  undersökningen  (Kvale  &  
Brinkmann,  2009).  De  har  visat  elevernas  egna  erfarenheter,  läsfrekvens,  
attityd  och  motivation  till  läsning  genom  deras  egna  berättade  upplevelser,  
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vilket  har  gett  oss  en  bild  av  de  intervjuade  pojkarnas  och  flickornas  läsvärld.  
Denna  bild  är,  som  tidigare  nämnts,  applicerbar  i  större  sammanhang  eftersom  
den  visar  på  att  könsskillnader  i  läsvärldar  existerar  även  om  flickor  och  pojkar  
haft  liknande  förutsättningar.    
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Resultat 
I  avsnittet  nedan  kommer  resultat  och  analys  av  sex  intervjuer  att  presenteras  
utifrån  fyra  övergripande  kategorier  som  kan  relateras  till  de  kategorier  som  
tidigare  beskrivits  i  undersökningen;  erfarenheter,  frekvens,  attityd  och  
motivation.  Intervjupersonernas  uttalanden  markeras  med  Pojke/Flicka  och  
intervjuaren  med  I:.  Vid  citat  från  fler  respondenter  än  en  har  vi  skiljt  på  dem  
genom  att  även  benämna  dem  med  en  siffra.  Resultaten  kommer  sedan  att  
sammanfattas  och  ge  ett  övergripande  resultat  om  hur  pojkar  och  flickor  
upplever  sina  läsvärldar.    

Elevers upplevelser av sina läserfarenheter 
Att  barns  tidiga  erfarenheter  av  läsning  präglar  utvecklingen  av  den  har  
tidigare  nämnts,  och  dessa  erfarenheter  skapar  olika  förutsättningar  för  
barnens  läsutveckling.  Alla  barn  i  undersökningen  ansågs  av  respektive  
lärare  vara  vana  läsare  vilket  gjorde  att  vi  tyckte  att  det  var  särskilt  
intressant  att  försöka  nå  barnens  upplevelser  av  de  egna  
läserfarenheterna,  och  utifrån  detta  se  om  vi  kunde  finna  några  
skillnader  mellan  könen.  Vi  valde  att  närma  oss  dessa  upplevelser  
genom  att  ställa  frågor  kring  hur  läsningen  i  deras  omgivning  såg  ut  och  
vilka  förutsättningar  för  läsning  som  både  skola  och  hem  erbjöd.  I  
exemplet  nedan  var  den  tillfrågade  pojkens  upplevelse  av  den  egna  
läserfarenhet  från  skolan  inte  särskilt  positiv,  men  han  hade  ändå  en  vilja  
till  läsning  som  då  troligtvis  grundade  sig  i  någon  annan  erfarenhet.  I  
detta  skulle  man  kunna  tänka  sig  att  det  från  lärarens  sida,  som  faktiskt  
ansåg  att  denna  elev  hade  läsvana,  inte  gavs  några  bra  förutsättningar  
för  goda  läserfarenheter  i  skolan  då  hen  ansåg  att  eleven  i  fråga  inte  hade  
något  större  behov  av  det:  
  

I:  Läser  du  mycket  på  skolan?  
Pojke:  Nej,  det  är  ofta  så  här  att  de  som  blir  klarast  först  med  sakerna  får  
läsa  och  sen  så…  jag  brukar  inte  hinna.  Alltså  när  jag  väl  är  klar  så  börjar  
vi  med  något  nytt  så…  Ibland  när  det  är  någon  tråkig  genomgång  så  
brukar  jag  läsa  lite.  Och  sen  ja…  när  läraren  inte  kommer  i  tid.    

  
På  frågan  om  vad  eleverna  brukar  läsa  fann  vi  inga  könsskillnader,  utan  
snarare  en  gemensam  nämnare  som  verkar  gälla  oavsett  kön.  Vi  upptäckte  att  
alla  utom  en  sa  att  de  läste  fantasy  och  äventyrsböcker.  Eftersom  detta  är  något  
som  ligger  i  tiden  så  tolkade  vi  detta  som  att  det  omgivande  samhället,  
skolkamrater,  media  och  så  vidare  kan  påverkade  elevernas  upplevelser  av  de  
egna  läserfarenheterna  i  minst  lika  hög  grad  som  hemmet  och  skolan.    
  

I:  Vad  brukar  du  läsa?  
Flicka  I:  Jag  brukar  läsa  fantasyböcker,  brukar  jag  läsa.  Tjocka.  
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Pojke  I:  Lite  mer  böcker  som  det  händer  saker  i.  Så  att  de  hittar  på  saker  
och  de…  ja,  de  sitter  inte  i  ett  rum  och  pratar  hela  tiden,  utan  de  är  ute  och  
håller  på  och  gör  saker.  
  
Flicka  II:  […]  och  fantasyböcker  och  hästböcker.  
  
Flicka  III:  Oj,  jag  läste  Suzanne  Collins  Hungerspelen,  och  så  har  jag  börjat  
på…  eller  jag  har  läst  Gregor  ovan  jord,  som  hon  också  har  skrivit.  Och  
jag  har  börjat  på  Dödens  labyrint  som  är  den  andra  i  bokserien.  
  
Pojke  II:  […]  men  hemma  läser  jag  mest  fotbollsböcker  för  jag  gillar  
fotboll.  
  
I:  Vad  läser  du  helst?  
Pojke  III:  Jag  läser  mycket  fantasy.  Det  ja,  och  äventyr,  det  gillar  jag  också.  

  
Något  som  är  direkt  kopplat  till  barnens  upplevelser  av  sina  egna  
läserfarenheter  är  deras  beskrivningar  av  hur  människor  i  deras  närhet  
läser,  och  i  förlängningen  hur  de  upplever  de  förutsättningar  som  dessa  
läserfarenheter  har  gett  dem  i  deras  eget  läsande.  I  undersökningen  
kunde  vi  inte  hitta  några  direkta  könsskillnader  i  upplevelsen  av  läsning  
bland  familj  och  vänner.  Fokus  lades  främst  på  familjen  och  vännerna,  
vilka  kanske  är  de  människor  vars  läsning  barnen  främst  kan  ha  någon  
upplevelse  av.    
  

I:  Om  du  tänker  på  andra  människor  runt  omkring  dig,  hur  brukar  de  
läsa?  
Flicka:  Om  man  menar  liksom  i  min  klass  så  alltså,  de  läser  inte  sådär  
supermycket  hela  tiden.  De  liksom  läser  när  de  blir  tillsagda.  Det  är  liksom  
ingenting  som  de  gör  på  fritiden.  
I:  Okej.  Om  du  tänker  hemma  då.  Är  det  någon  annan  än  du  som  brukar  läsa?  
Flicka:  Min  mamma  läser  mycket.  Min  pappa  också.  Min  lillasyster  läser  inte  så  
himla  mycket.  Hon  är  åtta  så…  
I:  Hon  kanske  nyss  har  börjat  lära  sig  läsa?  
Flicka:  Ja.  Så  hon  tycker  det  är  lite  svårt.  Fast  hon  tycker  om  när  jag  läser  för  
henne.  
I:  Så  du  brukar  läsa  för  din  lillasyster  också?  
Flicka:  Mm!  
I:  Vad  är  det  dina  föräldrar  brukar  läsa  då?  
Flicka:  Jag  tror  de  läser  mest  deckare.  
I:  …  och  brukar  de  läsa  varje  dag  eller  hur  ofta  brukar  de  läsa?  
Flicka:  De  brukar  läsa  på  kvällarna,  brukar  de  läsa.  
  

Flickan  i  exemplet  ovan  upplever  att  hennes  vänner  inte  läser  annat  än  när  de  
blir  tillsagda,  de  läser  inte  på  fritiden.  Hon  omger  sig  inte  av  aktiva  läsare  i  sin  
vänskapskrets  vilket  möjligen  är  missgynnsamt  för  hennes  egen  läsutveckling  
då  forskare  (Johansson-‐‑Smaragdi  &  Jönsson,  2006)  pekat  på  vikten  av  att  barn  
befinner  sig  i  miljöer  där  läsning  ses  som  en  uppskattad  aktivitet  för  att  barnet  
ska  skapa  ett  eget  intresse  för  läsning.  Trots  detta  är  det  hemmet  och  familjens  
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intresse  för  läsning  det  som  visat  sig  vara  viktigast  (Merisuo-‐‑Storm,  2006)  och  
flickan  i  exemplet  beskriver  även  en  hemmiljö  där  läsning  verkar  vara  en  
naturlig  del  av  vardagen.  Hon  upplever  att  både  mamman  och  pappan  läser  
mycket,  och  lillasyster  som  är  åtta  år  läser  hon  med,  även  om  hon  tycker  att  det  
är  lite  svårt.    

I:  Om  du  tänker  på  andra  personer  runt  omkring  dig,  hur  brukar  de  läsa?  
Pojke:  i  min  familj  eller  i  klassen?  
I:  Ja,  både  och.  
Pojke:  Vet  inte.  Jag  brukar  inte…  Mina  föräldrar  läser  ganska  mycket,  men  
inte  på  fritiden  eftersom  de  är  lärare.  Och  när  de  är  hemma  så  har  de  
andra  saker  för  sig.  Men  på  skolan  läser  de  väl  ganska  mycket.  Sen,  mina  
kompisar…  de  läser  ju…  vissa  läser  mycket  och  vissa  läser  ingenting.  
I:  Vad  brukar  dina  kompisar  läsa  då?  Vet  du  det?  
Pojke:  Det  beror  på  vad  de  har  för  personlighet.  Jag  tror  att  det  är  det  som  
gör…  eller  vad  de  gillar.  Det  är  det  de  läser,  för  annars  är  det  inte  kul  att  
läsa.    

  
Pojken  i  detta  exempel  upplever  att  föräldrarna  läser  ganska  mycket,  
men  inte  på  fritiden.  Hans  upplevelse  av  att  föräldrarna  läser  mycket  
tycks  grunda  sig  i  att  de  är  lärare,  och  han  föreställer  sig  att  de  läser  
mycket  just  på  grund  av  detta.  Han  verkar  inte  leva  i  en  hemmiljö  där  
läsning  är  ett  stort  intresse  vilket  skulle  kunna  vara  missgynnsamt  för  
pojken  ifråga.  Inte  heller  i  vänskapskretsen  verkar  läsning  vara  en  
naturlig  del  av  vardagen,  men  pojken  verkar  ändå  uppleva  att  det  finns  
de  som  läser  mycket  bland  vännerna.  I  exemplet  nedan  upplever  den  
tillfrågade  flickan  att  hennes  kompisar  läser  ganska  mycket,  medan  
föräldrarna  läser  mest  tidningar,  mamman  läser  någon  bok  ibland.  Hon  
upplever  förmodligen  inte  att  hon  har  några  tydliga  läsförebilder  i  sin  
närhet,  även  om  hon  upplever  att  både  föräldrar  och  vänner  läser.  Det  
finns  inga  tydliga  tecken  på  att  hennes  upplevelser  av  de  egna  
läserfarenheterna,  kopplade  till  läsare  i  hennes  omgivning,  ger  henne  de  
bästa  förutsättningarna  för  hennes  läsande:    

  
I:  Om  du  tänker  på  andra  personer  runt  omkring  dig,  hur  brukar  de  läsa?  
Flicka:  Hmm…  Lite  olika.    Ibland…  Vissa  kanske  läser  bara  av  nånting,  
litegrann.  Och  vissa  kanske  sitter  och  läser  jättemycket.  
I:  Om  du  tänker  på  kompisar.  Hur  läser  de?  
Flicka:  Mina  kompisar…  de  läser  ganska  mycket.  
I:  Läser  ni  ungefär  samma  böcker?  
Flicka:  Ja,  jag  tror  det.  
I:  Dina  föräldrar  då?  
Flicka:  De  läser  typ  mest  tidningar.  Mamma  kan  läsa  nån  bok  ibland.  

  
I  undersökningen  var  det  endast  en  av  pojkarna  som  upplevde  att  pappan  
läste.  Att  pappor  tycks  läsa  i  mindre  utsträckning  än  mammor  är  något  även  
forskningen  visat  (McGeown  et  al.,  2012).  Detta  blir  ett  problem  då  läsning  kan  
upplevas  som  en  feminin  aktivitet  och  något  som  pojkarna  inte  vill  förknippas  
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med.  Vi  kan  inte  säga  något  om  könsskillnader  i  läsvärldar  utifrån  endast  en  
pojkes  reflektion,  men  vi  kan  notera  att  ingen  av  flickorna  pratade  om  pappor  
som  läser  för  sin  egen  skull.  För  att  skapa  goda  förutsättningar  för  barnens  
läsande  är  även  högläsning  en  viktig  aspekt  (Johansson-‐‑Smaragdi  &  Jönsson,  
2006).  För  att  få  en  bild  av  barnens  upplevelser  av  de  egna  läserfarenheterna,  
kopplat  till  föräldrarnas  högläsning,  så  ställde  vi  frågan  om  någon  brukade  
läsa  för  dem  innan  de  själva  kunde  läsa.    
  

Flicka  I:  Ja…  det  brukar  vara  min  mamma  eller  pappa.  
  
Pojke  I:  Min  mamma  satt  ofta  och  läste  för  mig  och  mina  syskon  i  soffan  
om  kvällarna.  
  
Flicka  II:  Det  var  mina  föräldrar  och  på  dagis.  
  
Flicka  III:  Min  pappa  hittade  på  egna  historier  om  ett  troll,  så  de  gillade  
jag  att  lyssna  på.    
  
Pojke  II:  Ja,  pappa.  
  
Pojke  III:  Jag  vet  inte  om  det  var  min  mamma,  hon  brukade  läsa  lite…  
eller  pappa.  
  

Två  flickor  upplevde  alltså  att  båda  föräldrarna  läste  för  dem,  en  flicka  
att  det  bara  var  pappan  (Berättade  egna  historier),  en  pojke  upplevde  att  
bara  mamman  läste  för  honom,  en  att  båda  föräldrarna  läste  och  en  pojke  
upplevde  att  det  bara  var  pappan  som  läste  för  honom.  Alla  upplevde  
ändå  att  någon  förälder  läst  för  dem  och  i  fem  fall  av  sex  så  upplevde  
barnen  att  pappan  varit  delaktig  i  läsningen.  Vi  kan  inte  heller  här  se  
några  avgörande  könsskillnader  i  barnens  läsvärld.  Noterbart  är  dock  att  
det,  likt  McGeown  et  al.  (2012)  påpekar,  främst  verkar  relateras  till  
mammans  läsande,  även  då  många  av  våra  respondenter  också  hade  en  
läsande  pappa.  Att  vår  urvalsgrupp  bestod  av  vana  läsare  kan  ha  
bidragit  till  detta  resultat,  både  när  det  gällde  högläsning  i  allmänhet  och  
pappornas  deltagande  i  synnerhet.  Oavsett  könstillhörighet  tycks  alla  ha  
positiva  upplevelser  av  de  läserfarenheter  som  är  kopplade  till  hemmet,  
vilket  troligtvis  gynnat  deras  intresse  för  läsning.  För  att  ytterligare  
koppla  samman  barnens  upplevelser  av  de  egna  läserfarenheterna  och  
hemmiljön  fick  de  svara  på  frågan  om  de  kom  ihåg  hur  de  lärde  sig  läsa.  
Av  de  fyra  barn  som  svarade  att  de  kunde  minnas  något  från  när  de  
lärde  sig  läsa  upplevde  samtliga  att  de  fick  träna  på  sin  läsutveckling  på  
ett  eller  annat  sätt  i  hemmet.  Inte  heller  här  kunde  vi  hitta  några  
könsskillnader  i  barnens  upplevda  läserfarenheter.  Av  de  som  svarade  
var  tre  flickor  och  en  pojke,  och  pojken  upplevde  att  det  var  mamman  
som  läste  sagor  tillsammans  med  honom.  
  

I:  Kommer  du  ihåg  hur  du  lärde  dig  läsa?  
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Flicka  I:  Jag  lärde  mig  läsa  i  förskoleklassen  och  ettan.  Och  då  läste  jag  
sådana  där  ”lätt  att  läsa”-‐‑böcker  och  sådär.  Och  sen  så  läste  också  min  
mamma  högt  för  mig,  svårare  böcker.  
  
Pojke:  jag  minns  att  vi  satt  hemma  i  soffan  och  läste  saga  med  mamma  när  
vi  var  små.  Och  så  lärde  jag  mig  innan  vi  började  sexårs.  Så  jag  kunde  läsa  
lite  grann.  Och  skriva.  
  
Flicka  II:  Jag  tror  det.  Jag  fick  lära  mig  bokstäverna  nere  på  den  där  skolan  
(pekar  mot  en  annan  byggnad),  och  så  fick  jag  läsa  ganska  mycket  
hemma.  
  
Flicka  III:  Ojoj,  det  var  väldigt  länge  sen  ändå.  Det  måste  ha  varit  när  jag  
började  i  förskoleklass,  och  då  började  jag  läsa  Mini-‐‑böcker  som  handlade  
om  Mini,  som  har  en  massa  äventyr.  Och  så  läste  jag  någon  liten  bok  
hemma,  och  det  tog  ju  tid,  men  det  är  väldigt  roligt  när  man  har  lärt  sig  
för  då  läser  man  överallt,  på  skyltar  och  på  allt.    
  

Som  tidigare  nämnts  ses  läsning  ofta  som  en  feminin  aktivitet  (McGeown  et  al.,  
2012).  Anledningarna  till  detta  kan  vara  flera  men  McGeown  et  al.  (2012)  
menar  att  barn  ofta  upplever  att  mammorna  är  mer  aktiva  i  barnens  egen  
läsutveckling  och  att  de  i  högre  grad  läser  själva.  För  att  försöka  få  en  bild  av  
barnens  upplevelser  av  sina  läserfarenheter  som  en  feminin  aktivitet  så  ställde  
vi  frågan  om  vilka  de  tror  läser  mest.  Vi  försökte  ställa  frågan  på  ett  sätt  som  
inte  satte  fokus  på  genus,  utan  mer  på  en  helhetssyn:    
  

I:  Om  du  tänker  på  alla  människor,  vilka  tror  du  läser  mest?  
Flicka  I:  Jag  tror  att  det  är  mest  tjejer  som  läser.  
I:  Varför  tror  du  att  det  är  så  då?  
Flicka  I:  Jag  vet  inte.  Det  brukar  vara  tjejer  som  läser.  
  
Flicka  II:  Tjejer  tror  jag  faktiskt  läser  mer  än  vad  killar  gör.  Det  har  på  
något  sätt  blivit  så  att…  jag  vet  faktiskt  inte  riktigt  varför,  men  det  har  
blivit  så  på  nåt  sätt.    
  
Pojke  I:  Alltså  nä,  äldre  människor  och  så  människor  som  typ  ****,  hon  
den  andra  som  ni  intervjuar,  hon  läser  hur  mycket  som  helst!  Det  är  väl  
tjejer  typ,  men  jag  läser  ju  också  ganska  mycket.  
  
Pojke  II:  Jag  tror  ju  faktiskt  att  tjejer  läser  mest,  för  att  killar  de  alltså…  gör  
massor  med  annat,  typ  spelar  och  håller  på  med  sporter  och  sånt.  Medans  
alltså…  Man  kan  säga  att  killarna  är  lite  mer  tävlingsinriktad,  vi  gillar  att  
göra  fysiska  saker.  Alltså…  som  sport.    
  
I:  Tror  du  att  det  är  någon  skillnad  på  hur  tjejer  och  killar  läser?  
Flicka  III:  Ja,  det  tror  jag  nog.  Det  är  liksom  olika.  Jag  tror  tjejer  läser  nog  
lite  mer  faktiskt.  Om  man  liksom…  här  i  området…  Jag  tror  liksom,  killar  
liksom…  de  har  nog  en  bild  av  vad  killar  gör.  Och  killar  är  inte  de  som  
läser,  tror  jag.  Och  tjejer  har  en  bild  av  vad  tjejer  gör,  och  de  läser  mycket.  
Så  jag  tror  det  är.  
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I:  Varför  tror  du  att  det  är  så?  
Flicka  III:  Ja,  men  det  är  nog…  liksom…  tjejer  är  mindre  värda  och  sånt  
där,  tror  jag.  
  
Pojke  III:  Ja,  jag  tror  att  tjejerna  är  bättre  på  det.  Att  ta  tag  i  det.  
I:  Varför  tror  du  att  det  är  så?  
Pojke  III:  Jag  vet  inte.  Killarna  är  väl  lite  mer  slarviga  med  det.  De  orkar  
inte.  De  sitter  med  mobilerna  hela  tiden,  och  såna  saker.  

  
Samtliga  barn  i  undersökningen  upplevde,  på  ett  eller  annat  sätt,  att  flickor  
läser  mer  eller  är  bättre  på  att  läsa  än  killar.  En  flicka  var  inne  på  att  tjejer  har  
en  bild  av  vad  tjejer  gör,  och  killar  har  en  bild  av  vad  killar  gör,  vilket  tyder  på  
att  hon  har  en  upplevelse  av  de  rådande  könsnormer  som  präglar  oss.  Ett  par  
av  killarna  var  inne  på  samma  spår,  de  menade  att  killarna  är  mer  slarviga  och  
hellre  sitter  med  mobilerna,  att  de  är  mer  tävlingsinriktade  och  gillar  att  göra  
fysiska  saker.  De  radar  upp  stereotypiska  maskulina  egenskaper  och  visar  att  
de  någonstans  upplever  det  som  forskningen  visat,  att  det  finns  en  koppling  
mellan  läsförmåga  och  kön  (McGeown  et  al.,  2012).  En  flicka  gick  så  långt  när  
hon  beskrev  sin  upplevelse  av  kopplingen  mellan  läsning  och  femininitet  att  
hon  talade  om  att  tjejer  är  mindre  värda.  Barnens  upplevelse  är  alltså  att  
läsning  är  en  feminin  aktivitet,  en  upplevelse  som  inte  skiljer  sig  mellan  könen  
men  som  ändå  bidrar  till  att  pojkars  och  flickors  läsvärldar  ser  olika  ut.  Flickor  
kan  med  andra  ord  identifiera  sig  som  läsare  i  högre  grad  än  pojkar.    

Elevers upplevelser av sin läsfrekvens 
Eftersom  vi  valt  en  urvalsgrupp  med  vana  läsare  så  var  läsfrekvensen  hög  hos  
samtliga  deltagare,  oavsett  kön.  Alla  svarade  att  de  brukade  läsa  både  i  skolan  
och  på  fritiden.  Resultaten  visar  dock  att  samtliga  flickor  i  undersökningen  
upplevde  att  de  läste  varje  dag,  vilket  bara  en  av  pojkarna  gjorde.    

  
I:  Hur  ofta  brukar  du  läsa?  
Pojke:  Ja,  jag  läser  ju  varje  dag  men…  mest  innan  frukost  och  innan  jag  
går  och  lägger  mig.  

  
Hos  de  två  andra  pojkarna  varierade  svaren  något,  där  de  svarade  att  de  
brukade  läsa  några  gånger  i  veckan.    
  

I:  Hur  ofta  brukar  du  läsa?  
Pojke:  Ja,  jag  försöker  läsa  minst  en  gång  per  dag,  men  ibland  blir  det  
lite…  jag  vet  inte.  I  veckan  kanske  jag  läser  fem  gånger…  eller  fyra.  

  
Det  är  svårt  att  tala  om  ett  slags  generellt  resultat  eftersom  svaren  pekar  på  att  
samtliga  deltagare  läser.  Urvalsgruppen  visar  dock  ändå  en  liten  könsskillnad  i  
läsfrekvens,  där  flickor  läser  oftare  än  pojkar,  vilket  stämmer  överens  med  det  
resultat  som  Logan  och  Johnston  (2009)  kommit  fram  till  i  tidigare  
undersökningar.  De  flesta  svarade  hur  många  lästillfällen  de  hade  under  en  
vecka,  men  nämnde  inte  hur  långa  tillfällen  det  var.  Av  de  som  berättade  
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ungefärlig  längd  per  lästillfälle  angavs  det  både  i  antal  sidor  och  i  tid.  Mellan  
15-‐‑30  minuter  eller  50-‐‑100  ord.  En  pojke  pratade  mycket  om  att  det  handlade  
om  att  ta  sig  tid  till  att  sätta  sig  ner  och  läsa  och  vid  tillfälle  svarade  han:  

  
Pojke:  när  man  väl  kommer  igång,  då  kan  man  sitta  en  stund.  

  
Svaret  kan  tolkas  som  att  det  i  hans  fall  handlar  om  att  när  han  väl  kommit  in  i  
textens  innehåll  är  det  så  pass  intressant  att  han  vill  fortsätta  läsa  en  stund.  Det  
kan  också  tolkas  som  att  pojken  tycker  att  det  är  svårt  att  läsa  och  därför  
behöver  mer  tid  innan  han  förstår  det  han  läser,  eller  att  han  inte  gillar  att  läsa.  
Vår  tolkning  är  dock  att  pojken  menar  det  förstnämnda,  då  han  vid  ett  senare  
tillfälle  säger  att  läsning  är  roligt  när  han  väl  kommit  in  i  det.  
  
Noterbart  är  också  att  ingen  av  eleverna  relaterar  sin  läsvärld  till  vad  de  läser  
utöver  skönlitteratur  i  skolan.  Eventuellt  kan  det  bero  på  när  under  intervjun  
frågor  om  läsfrekvens  ställts,  men  det  kan  också  bero  på  att  de  inte  ser  dessa  
lästillfällen  som  läsning,  utan  som  kunskapshämtande.  Vid  frågan  om  de  läser  
mycket  i  skolan  svarar  en  flicka:  

  
Flicka:  Ja,  vi  har  lästimmar  på  fredagar.  Då  sitter  man  en  hel  timme  och  
bara  läser.  

  
Svaret  kan  tolkas  att  flickan  inte  upplever  att  vad  de  läser  i  andra  ämnen  hör  
till  läsning.  Detta  innebär  att  eleverna  egentligen  läser  i  mycket  högre  
utsträckning  än  vad  de  själva  relaterar  till.  Precis  som  Doverborg  och  
Samuelsson  (2000)  menar  så  skiljer  sig  alltså  barnens  livsvärld  från  vuxnas.  I  
detta  fall  när  det  kommer  till  upplevelser  av  läsfrekvens.  De  upptäckta  
könsskillnaderna  i  denna  del  av  undersökningen  var  alltså  få,  vilket  kan  
grunda  sig  i  att  läsvana  elever,  oavsett  kön,  också  i  regel  är  de  som  läser  
frekvent.  
  

Elevers upplevelser av attityd till läsning 
I  vår  undersökning  hade  samtliga  tillfrågade  elever,  oavsett  kön,  en  positiv  
attityd  till  läsning.  Ord  såsom  ”Kul”,  ”roligt”  och  ”spännande”  användes  av  
barnen  för  att  beskriva  sina  upplevelser  av  läsning.  På  en  fråga  som  gällde  hur  
barnen  upplevde  värdet  i  olika  typer  av  läsning,  till  exempel  läsning  i  data-‐‑  
och  tv-‐‑spel  och  i  sociala  medier,  så  svarade  en  flicka  att  den  typen  av  läsning  
inte  gav  någonting  mer  än  för  den  sociala  biten.  En  pojke  svarade  på  samma  
fråga  att  det  är  bättre  att  läsa  böcker,  men  roligare  att  läsa  om  tv-‐‑spel.  Han  
tryckte  även  speciellt  på  den  praktiska  nyttan  av  läsning:    
  

I:  Om  man  till  exempel  spelar  dataspel  och  läser  texten  i  spelet,  eller  
texten  i  en  film,  tycker  du  att  det  räknas  som  läsning?  
Pojke:  Jamen  det  är  klart,  jag  menar  jag  spelar  FIFA,  och  då  står  det  
liksom  att  jag  ska…  om  jag  ska  söka  på  spelare,  det  finns  olika  saker  
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jag  ska  söka  på…  Hur  mycket  kontrakt  och  grejor  dom  har…  och  såna  
där  grejor,  det  är  ju  bra  att  kunna  liksom…  tycker  jag.  

  
Svaren  skulle  kunna  tyda  på  att  elevernas  attityder  till  läsning,  och  deras  
upplevelser  av  dessa,  beror  på  vilken  typ  av  läsning  man  talar  om.  Läsning  
kan  både  uppfattas  som  skönlitterär  läsning,  eller  läsning  för  att  införskaffa  
information  i  exempelvis  ett  tv-‐‑spel.  Inte  heller  här  fann  vi  någon  distinkt  
skillnad  mellan  könen.  Merisuo-‐‑Storm  (2006)  beskriver  att  pojkar  tenderar  att  
ha  en  negativ  syn  på  läsning  och  att  de  ofta  tycker  att  det  är  viktigt  att  kunna  
läsa,  medan  själva  utövandet  ses  som  något  som  inte  behöver  göras  mer  än  
nödvändigt.  Detta  är  inget  som  direkt  visar  sig  i  vår  undersökning,  där  både  
flickorna  och  pojkarna  har  en  positiv  syn  på  läsning.  En  pojke  stack  dock  ut  
något  med  sina  svar  och  använde  ordet  ”jobbigt”  ett  flertal  gånger  när  han  
pratade  om  sin  läsning.  Han  tycktes  inte  heller  uppleva  läsning  som  någon  
självklar  fritidssysselsättning,  utan  uttryckte  sig  något  mer  negativt  än  de  
andra  barnen:    
  

I:  Finns  det  någon  gång  som  det  är  roligare  att  läsa  än  andra  gånger?  
Pojke:  När  man  inte  har  något  för  sig  så  kan  man  läsa.  Men  har  man  något  
annat  att  göra  så  gör  man  hellre  det  än  att  läsa.    
  

Vi  kunde  inte  hitta  några  könsskillnader  i  svaren  på  frågan  om  det  är  lätt  eller  
svårt  att  läsa,  då  samtliga  uppgav  att  de  upplevde  att  läsning  är  lätt,  även  om  
flera  av  dem  påpekade  att  det  beror  på  vilken  typ  av  bok  det  handlar  om.  Att  
alla  svarade  att  de  upplevde  läsning  som  lätt  kan  bero  på  flera  saker.  Dels  
bestod  urvalet  av  elever  med  läsvana,  vilket  i  sin  tur  borde  betyda  att  de  inte  
har  några  större  svårigheter  med  läsningen.  Dels  kan  det  bero  på  att  eleverna  
gärna  ville  svara  ”rätt”  på  våra  frågor,  i  synnerhet  då  de  inte  kände  oss  sedan  
tidigare.  Slutligen  så  ställdes  frågan  till  en  liten  grupp,  och  således  med  liten  
spridning.    

I:  Tycker  du  att  det  är  lätt  eller  svårt  att  läsa?  
Flicka  I:  Ja,  jag  tycker  att  det  är  ganska  lätt,  men  det  beror  ju  på  vilken  bok  
man  har  så  klart.  Och  jag  gillar  mest  spännande  böcker.    
  
Flicka  II:  Jag  har  alltid  haft  ganska  lätt  för  att  läsa,  så  jag  tycker  att  det  är  
ganska  enkelt.  
  
Pojke:  […]  Så  ja,  jag  läser  lite  mer  med  text,  så  nä,  jag  tycker  inte  att  det  är  
så  svårt.  

  
Barnen  fick  även  frågan  om  de  i  någon  situation  inte  tyckte  att  det  var  roligt  att  
läsa,  och  här  var  det  två  svar  som  stack  ut  något  och  som  kan  spegla  hur  olika  
attityder  till  läsning  kan  upplevas  och  visa  sig.  Flickan  i  exemplet  svarade  på  
ett  sätt  som  gav  känslan  av  att  hon  främst  ville  läsa,  men  att  hon  ibland  
upplevde  att  hon  blev  störd  av  sin  omgivning,  medan  pojken  främst  ville  leka  
med  sina  kompisar,  och  upplevde  läsningen  som  något  ointressant  i  
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jämförelse.  Vi  fann  alltså  en  könsskillnad  i  elevernas  upplevda  läsattityd,  där  
flickans  attityd  gentemot  läsningen  i  sig  är  oförändrat  positiv,  medan  pojkens  
attityd  till  läsning  uppfattas  som  något  mer  negativ:    

  
I:  Finns  det  någon  gång  du  inte  tycker  det  är  roligt  att  läsa?  
Flicka:  Det  kanske  är…  när  det  är  väldigt  pratigt  och  så  där.  Då  är  det  inte  
så  roligt  att  läsa.  Men  jag  tycker  för  det  mesta  att  det  är  roligt.  
  

Pojke:  När  det  är  fint  väder  och  man  vill  vara  ute  och  leka  med  sina  
kompisar.  Då  vill  man  inte  läsa.    

Trots  att  samtliga  elever  tidigare  sagt  att  läsning  var  roligt,  kan  vi  alltså  
här  urskilja  en  attitydskillnad  mellan  könen.  Pojken  i  citatet  ovan  visar  
alltså  att  hans  attityd  till  läsning  är  något  mer  negativ  än  flickans.    

Elevers upplevelser av motivation till läsning 
I  resultatet  av  elevers  upplevelse  av  sin  läsmotivation  kunde  vi  urskilja  att  det  
fanns  både  inre  och  yttre  motivation  som  drev  dem  till  läsning,  vilket  stämmer  
med  vad  McGeown  et  al.  (2012)  kommit  fram  till  i  sin  undersökning.  Den  inre  
och  yttre  motivationen  visade  sig  hos  både  pojkar  och  flickor,  men  skiljde  sig  
en  aning  i  definitionen  av  dem.  Alla  elever  påpekade  att  läsning  var  roligt,  
vilket  vi  tolkar  som  att  elevernas  inre  motivation  till  läsning  var  att  de  fick  en  
upplevelse  av  aktiviteten.  
  

I:  Vad  tycker  du  om  läsning?  
Flicka  I:  Jag  tycker  det  är  roligt  och  man  lär  sig  mycket  på  det,  tycker  jag.  
Och  det  är  viktigt  att  läsa  tycker  jag  också.  För  att  då  får  man…  då  blir  
det  bättre  i  framtiden  tror  jag.  Och…  ja,  det  är  roligt  att  komma  in  typ  i  
en  annan  värld  när  man  läser  något.  
  
Flicka  II:  Det  blir  liksom  som  att  man  hamnar  i  en  berättelse  på  nåt  sätt.  
Att  man  är  i  boken,  fast  ändå  inte.  Ja,  det  är  liksom  som  att  man  får  vara  
med  på  ett  äventyr  på  nåt  sätt.  

  
I  samtalssekvenserna  ovan  kan  man  urskilja  att  upplevelsen  av  att  befinna  sig  i  
en  annan  värld  motiverar  flickorna  till  att  läsa.  I  det  första  citatet  kan  man  
också  se  att  det  finns  en  kunskapsfokusering  på  läsning  som  visar  att  flickan  
anser  att  läsning  är  viktigt  eftersom  man  kan  lära  sig  saker  genom  det.  Denna  
kunskapsfokusering  återkommer  i  många  barns  svar  på  samma  fråga,  främst  
hos  pojkar.  
  

Pojke  I:  Inom  skolan  är  det  rätt  viktigt  att  kunna  svenska  för  att  kunna…  
Det  är  viktigt  till  allting  helt  enkelt.  Annars  skulle  man  ju  inte  kunna  
nåt.  

  
Pojke  II:  Det  är  bra.  Man  lär  sig  läsa,  man  lär  sig  stava  och  man…  man  
klarar  sig  bättre  i  skolan  om  man  läser  mycket.  
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Kunskapsfokuseringen  kan  även  den  tolkas  som  en  inre  motivation,  då  de  
läser  för  att  utveckla  sin  egen  läsförmåga  och  sin  kunskap  om  världen.  Den  
skillnad  vi  såg  i  förhållande  till  kön  var  alltså  att  flickorna  i  högre  grad  pratar  
om  upplevelsen  medan  pojkar  pratar  om  kunskapsinhämtandet.  
  
Eftersom  samtliga  elever  svarat  att  de  tyckte  läsning  var  roligt  ställdes  en  
följdfråga  till  varför  de  tyckte  det  var  roligt.  På  denna  fråga,  som  eventuellt  
kan  verka  ledande,  svarar  alla  något  som  kan  kopplas  till  elevernas  
läsupplevelse.    
  

Pojke:  Det  är  spännande  och  man  kommer  in  i  berättelsen.  Det  är  lätt  att  
föreställa  sig.  
  
Flicka:  För  att  man  får  veta  innehållet  i  boken.  Det  kan  vara  spännande.  

  
Vi  kan  i  efterhand  se  att  frågans  utformning  kan  ha  varit  ledande,  då  ordet  
roligt  inte  kan  kopplas  till  kunskapsfokusering  i  samma  utsträckning  som  
upplevelse.  Men  svaren  visar  ändå  att  både  pojkar  och  flickor  anser  att  
läsupplevelsen  kan  bilda  motivation.  En  annan  fråga  som  ställdes  var  vad  
eleven  tyckte  hen  får  ut  av  läsning,  en  fråga  som  i  motsats  till  upplevelsefrågan  
direkt  kan  kopplas  till  kunskap.  På  denna  fråga  svarade  samtliga  något  som  
kan  kopplas  till  den  kunskapsfokusering  vi  tidigare  nämnt.  Vilket  också  visar  
att  både  flickor  och  pojkar  upplevde  att  kunskapsinhämtande  är  motiverande.  
  

I:  Vad  tycker  du  att  du  får  ut  av  läsning?  
Pojke  I:  Jag  tycker  att  när  man  läser  blir  man  lite  bättre  på…  Om  man  
läser  väldigt  mycket  böcker  så  har  man  ju  lätt  för  sig  att  skriva  texter  
och…  ha  bra  fantasi  och  så.  
  
Flicka:  När  man  ska  skriva  en  berättelse  så  vet  man  ju  ungefär  hur  
talstreck  och  alltihop…  Uppbyggnaden  av  en  berättelse.  
  
Pojke  II:  Läshastighet,  stavning  och  jag  behöver  inte  kämpa  lika  mycket.  
Jag  behöver  inte  anstränga  mig  så  mycket  för  att  det  ska  gå  bra.  

  
Även  om  hela  urvalsgruppen  i  viss  mån  pratar  om  både  kunskap  och  
upplevelse  som  inre  motivation  så  tycker  vi  oss  ändå  se  en  viss  könsskillnad.  
Flickorna  pratar  i  högre  grad  om  deras  upplevelse  av  att  få  tillträde  till  
fantasivärldar,  medan  pojkarna  ofta  återvänder  till  den  information  och  
kunskap  som  de  kan  hämta  utifrån  sin  läsfärdighet.    
  
McGeown  et  al.  (2012)  skriver  om  den  yttre  drivkraften  som  påtryckningar  
utifrån.  Denna  yttre  motivation  kunde  också  urskiljas  hos  både  pojkar  och  
flickor.  Vid  ett  tillfälle  påpekar  en  pojke  att  han  brukar  tvinga  sig  själv  att  läsa,  
eftersom  hans  föräldrar  sagt  att  det  kommer  gå  bra  då.  
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I:  Varför  läser  du?  
Pojke:  Jag  vet  inte.  Jag  läser  mest  för  att  jag  tvingar  mig  själv  att  göra  
det.  För  att…  Ja…  Mamma  och  pappa…  de  säger  att  jag  ska  läsa  för  att  
det  ska  gå  bra.  Och  för  att…  Ja,  för  dem  gick  det  bra  i  skolan  och  då  vill  
de  att  jag  också  ska  göra  det.  Så  jag  tvingar  mig  själv  att  läsa.  Det  är  väl  
därför.  

  
Citatet  ovanför  visar  att  pojkens  motivation  till  läsning  beror  på  hans  
föräldrars  påtryckningar.  Dessa  påtryckningar  bör  inte  tolkas  som  negativa,  
utan  välmenade,  men  det  blev  tydligt  att  en  av  hans  drivkrafter  till  läsning  
kommer  från  yttre  faktorer.  Vid  frågan  om  varför  vuxna  tycker  man  ska  läsa  
talar  samtliga  elever  om  den  kunskap  de  kan  få  ut  av  läsning.  Detta  tolkar  vi  
som  att  de  yttre  faktorerna,  likt  ovanstående  citat,  främst  har  en  
kunskapsfokusering  i  både  pojkars  och  flickors  läsvärldar.  
  

I:  Varför  tror  du  att  vuxna  tycker  att  det  är  viktigt  att  barn  läser?  
Flicka  I:  Jag  tror  faktiskt  att  det  är  för  att  man  vill  ha  duktiga  barn  i  
skolan.  Det  tror  jag.  
I:  Varför  vill  man  ha  duktiga  barn  i  skolan  då?  
Flicka  I:  Ja,  att  man  ska  vara  stolt  över  sina  barn  och  så.  Och  vill  att  de  
ska  få  en  bra  framtid.  
  
Flicka  II:  Man  kan  få  en  bättre  läsförståelse  kanske.  
I:  Varför  behöver  man  en  bra  läsförståelse  då?  
Flicka  II:  För  att  komma  långt  i  skolan  och  få…  Ja,  få  ett  bra  jobb.  

  
Hos  två  av  pojkarna  kunde  vi  urskilja  en  motivationsfaktor  som  är  kopplad  till  
att  delta  i  en  social  konstruktion.    
  

I:  Varför  vill  du  kunna  läsa?  Skulle  du  vilja  lära  dig  om  du  inte  kunde?  
Pojke  I:  […]  och  så  i  skolan,  helt  klart…  jag  vill  ju  inte  vara  analfabet  i  
skolan.  
  
I:  Varför  ville  du  lära  dig  läsa?  
Pojke  II:  För  att  de  stora  kunde  det.  

  
I  båda  citaten  ovan  tolkar  vi  att  pojkarna  vill  lära  sig  läsa  för  att  de  ska  tillhöra  
den  sociala  grupptillhörigheten  av  läsande  individer.  Att  vara  en  icke  läsande  
individ  gör  att  man  inte  får  delta  i  samhället  på  samma  villkor,  vilket  vi  också  
tolkar  att  pojkarna  i  ovanstående  citat  upplever.  Ingen  av  flickorna  pratar  om  
något  liknande,  vilket  skulle  kunna  tolkas  som  att  läsningens  feminina  status  
gör  att  de  upplever  en  tillhörighet  i  vilket  fall.  Detta  är  dock  inget  vi  kan  dra  
slutsatser  kring,  eftersom  att  underlaget  för  ett  sådant  påstående  är  för  litet.    
  
Trots  att  hela  urvalsgruppen  upplevde  att  de  var  läsare  och  att  de  läste  ofta  så  
kunde  vi  urskilja  någon  tydlig  motivationsskillnad  hos  pojkar  och  flickor  som  
kan  kopplas  till  läsningens  status  i  samhället.  Två  av  pojkarna  påpekar  att  
läsaktiviteten  är  något  som  prioriteras  lägre  än  andra  aktiviteter.    



	   33	  

  
I:  De  som  läser  mycket,  varför  tror  du  att  de  gör  det?  
Pojke:  I  För  att  de  har  tråkigt.  
I:  Du  nämnde  tidigare  att  man  kan  få  information…  
Pojke  I:  Ja,  men  om  man  läser  Harry  Potter,  då  är  det  väl  när  elen  är  
nere.  Det  är  i  alla  fall  då  som  jag  läser  fantasy  och  helt  konstiga  böcker.  
  
Pojke  II:  När  man  kommer  upp  i  högre  åldrar  så  är  det  annat  som  går  
före.  Typ  dataspel,  tjejer  och  killar  och  sånt  där.  Man  gör  annat.  

  
Citaten  ovan  visar  att  pojkarna  upplever  att  läsning  är  något  man  gör  när  inget  
annat  finns  att  tillgå.  Motivationen  till  att  läsa  vilar  alltså  på  vilka  andra  
aktiviteter  som  erbjuds.  Ingen  av  flickorna  påpekar  att  de  hellre  gör  något  
annat  än  att  läsa,  utan  pratar  om  andra  aktiviteter  med  lika  stor  entusiasm.    
  

I:  Vad  brukar  du  göra  på  fritiden?  
Flicka:  Oftast  läser  jag  på  kvällarna.  Och  så  har  jag  ju  egen  häst  så  jag  
rider  ganska  ofta.  Och  så  simmar  jag,  och  tränar  fotboll.  Men  på  kvällen  
brukar  jag  läsa,  en  halvtimme  kanske.  

  
På  frågan  varför  läsning  var  viktigt  svarade  samtliga  att  de  tyckte  läsning  är  
viktigt,  men  de  kunde  inte  ge  något  tydligt  svar  varför  de  tyckte  det.  Detta  
tolkar  vi  som  att  läsningens  nytta  inte  är  något  som  barnen  upplever  som  
motivation.  De  har  förmodligen  uppfattat  att  andra  tycker  läsning  är  viktigt  
och  vet  att  de  själva  också  borde  tycka  att  läsning  är  viktigt,  men  har  svårt  att  
uttrycka  sig  varför.  Kanske  beror  detta  på  att  elevernas  egna  upplevelser  av  
vikten  av  god  läsförmåga  inte  är  lika  stora  som  vuxnas.  Att  eleverna  själva  inte  
reflekterar  kring  varför  läsning  är  viktigt  gör  möjligtvis  i  sin  tur  att  de  inte  blir  
motiverade  till  det,  vilket  skulle  kunna  vara  en  orsak  till  de  sjunkande  
läsresultaten  i  skolan.  
  

Sammanfattning 
Resultaten  har  sammanfattningsvis  visat  att  alla  barnen  i  vår  undersökning  
upplevde  sina  läserfarenheter  som  positiva.  Det  fanns  i  barnens  upplevda  
läserfarenheter  både  mer  eller  mindre  goda  förutsättningar  för  att  skapa  
läsintresse  både  i  hemmet,  i  skolan  och  bland  barnens  vänner.  Barnen  
upplevde  i  flera  fall  att  båda  föräldrarna  var  aktiva  läsare  och  barnen  uppgav  
även  att  föräldrarna  hade  läst  för  dem.  Även  fastän  barnen  svarade  att  de  hade  
pappor  som  läste,  och  således  hade  manliga  läsförebilden  i  sin  närhet,  så  var  
deras  svar  på  vilka  som  läser  mest  väldigt  entydiga,  samtliga  upplevde  att  
flickor  läser  mest.  Resultaten  visade  även  att  det  finns  en  viss  könsskillnad  när  
det  kommer  till  läsfrekvens,  där  flickor  upplever  att  de  läser  varje  dag  och  
pojkar  upplever  att  de  läser  något  mindre.  Vi  mötte  inte  någon  elev  som  
upplevde  att  hen  inte  läste  något  alls,  vilket  troligast  beror  på  att  
urvalsgruppen  bestod  av  vana  läsare.  Resultaten  visade  också  att  barnen  inte  
upplever  att  de  läser  när  de  läser  annat  än  skönlitteratur  i  skolan.  Vi  kunde  
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även  konstatera  att  både  flickorna  och  pojkarna  i  vår  undersökning  beskrev  att  
de  har  en  positiv  attityd  till  läsning,  med  ett  undantag,  en  pojke  som  hade  en  
något  mer  negativ  upplevelse  och  beskrivning  av  läsning.  De  barn  som  
upplevde  läsning  som  något  mer  positivt  använde  sig  av  positivt  laddade  
begrepp  i  sina  beskrivningar,  och  de  upplevde  även  läsning  som  något  lätt.  
Några  av  barnen  upplevde  även  att  läsning  av  böcker  ger  mer  än  läsning  i  
exempelvis  dataspel  och  på  sociala  medier.  När  det  gäller  läsmotivationen  hos  
de  intervjuade  eleverna  så  fann  vi  både  inre  och  yttre  dragningskraft  till  
läsning  hos  både  pojkar  och  flickor.  Skillnaden  var  dock  att  flickorna  i  högre  
grad  talade  om  de  upplevelser  de  fick  av  att  läsa  som  motivation,  och  pojkarna  
hade  mer  kunskapsfokusering  som  läsmotivation.  Vi  såg  att  föräldrarnas  
förväntningar  på  läsning  gav  barnen  en  kunskapsfokuserad  motivation,  
oavsett  vilket  kön  de  hade.  Vidare  såg  vi  även  att  eleverna  upplevde  att  de  
behövde  god  läsförmåga  för  att  få  en  grupptillhörighet  som  består  av  läsande  
individer.  Läsningens  låga  status  existerar  även  hos  elever  i  mellanstadiet,  då  
pojkarna  upplevde  att  läsning  är  en  aktivitet  som  kan  utföras  ”när  man  inte  
har  något  annat  för  sig”,  vilket  leder  till  att  motivationen  för  läsning  är  som  
högst  när  ingen  annan  aktivitet  erbjuds.  Vidare  konstaterar  vi  också  att  vikten  
av  god  läsförmåga  sällan  eller  aldrig  reflekteras  hos  eleverna  och  frågar  oss  om  
detta  kan  vara  en  av  anledningarna  till  de  sjunkande  läsresultaten.    
  
Sammantaget  har  resultaten  av  intervjuerna  visat  att  skillnaderna  mellan  
flickornas  och  pojkarnas  upplevelser  av  de  egna  läsvärldarna  var  ganska  få,  
men  ändå  tydliga.  På  frågorna  om  barnens  upplevelser  av  deras  
läserfarenheter  så  var  svaren  ganska  entydiga,  inga  tydliga  skillnader  mellan  
könen  kunde  avläsas.  När  det  gällde  upplevelsen  av  läsfrekvensen  fanns  dock  
viss  skillnad,  där  flickorna  upplevde  att  de  läste  något  mer  än  pojkarna.  Detta  
kan  självklart  ha  en  positiv  påverkan  på  flickornas  läsförmåga.  En  faktor  som  
dock  kan  ha  en  del  i  detta  resultat  är  att  barnen  främst  upplever  läsning  av  
skönlitteratur  som  läsning.  Detta  betyder  att  pojkarna  eventuellt  läser  lika  
mycket  som  flickorna,  fast  i  form  av  annan  läsning  än  skönlitterär.  Barnens  
upplevelser  av  läsvärldarna  kopplade  till  attityd  såg  snarlika  ut.  Samtliga  barn,  
utom  en  pojke,  var  positiva  till  läsning,  och  någon  skillnad  mellan  könen  var  
därmed  inte  något  påtagligt  i  vår  intervjugrupp.  Slutligen  fick  barnen  berätta  
om  sina  upplevelser  av  läsmotivationen  och  där  fann  vi  en  del  skillnader  
mellan  könen.  Flickorna  tycktes  i  högre  grad  än  pojkarna  drivas  av  en  inre  
motivation  till  att  läsa  som  grundade  sig  i  själva  upplevelsen  i  läsningen.  
Pojkarna  däremot  verkade  snarare  drivas  av  ett  sug  efter  kunskap,  en  mer  
praktisk  nytta  av  läsningen.    
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Diskussion 
Nedan  kommer  resultaten  att  diskuteras  och  problematiseras  i  relation  till  vad  
tidigare  forskning  har  kommit  fram  till  och  det  syfte  de  tjänar  i  
forskningssammanhang.  Vi  kommer  diskutera  konsekvensen  av  detta  resultat  
i  den  pedagogiska  verksamheten,  och  hur  man  kan  arbeta  för  att  förebygga  
könsskillnader.  Slutligen  kommer  en  slutsats  kopplat  mot  den  
problemformulering  vi  utgått  från  att  presenteras.  
  
Även  om  vi  kunnat  konstatera  att  det  finns  skillnader  mellan  flickornas  och  
pojkarnas  upplevelser  av  de  egna  läsvärldarna  så  hade  barnen  i  vår  
undersökning  många  snarlika  upplevelser  av  dem.  Vi  kunde  dock  finna  vissa  
signifikanta  skillnader  mellan  könen  kopplade  till  de  faktorer  forskningen  
pekat  ut  som  avgörande  för  läsutvecklingen  (exempelvis  Fredriksson  et  al.;  
Johansson-‐‑Smaragdi  &  Jönsson,  2006;  White,  2007),  främst  i  läsfrekvens  och  
motivation.  Vidare  var  samtliga  av  de  intervjuade  barnen  tydliga  med  att  
flickor  i  större  utsträckning  än  pojkar  är  aktiva  läsare.  Vi  kunde  inte  se  någon  
klar  grund  till  dessa  upplevelser  i  elevernas  beskrivningar  av  de  egna  
läsvärldarna,  vilket  får  oss  att  tro  att  de  könsnormer  som  råder  i  det  omgivande  
samhället  väger  lika  tungt,  eller  tyngre  än  hemmets  och  skolans  påverkan  på  
läsandet.  Forskningen  (Merisuo-‐‑  Storm,  2006)  har  pekat  ut  hemmet  som  den  
mest  avgörande  faktorn  för  barns  utveckling  av  läsförmågan,  men  vi  anser,  
genom  att  alla  barnen  uppgett  att  de  läser  fantasy-‐‑  och  äventyrsböcker  som  
just  nu  ligger  i  tiden,  att  någon  form  av  yttre  samhällspåverkan  ändå  är  viktig  
att  ta  med  i  beräkningarna.  Flera  av  barnen  talade  också  om  könsnormer  och  
könsstereotyper  i  intervjuerna  vilket  tyder  på  att  de  på  något  vis  är  medvetna  
om  att  dessa  existerar  och  har  ett  samband  med  flickors  och  pojkars  läsvärldar.    
  
Vi  har  således  funnit  en  potentiellt  avgörande  faktor  för  pojkars  sjunkande  
resultat  i  läsförmåga.  Pojkarna  identifierar  sig  inte  med  läsare  eftersom  det  inte  
passar  in  i  samhällets  rådande  maskulinitetsnormer.  Den  forskning  som  pekat  
på  att  läsning  ses  som  en  feminin  aktivitet  (exempelvis  Sokal  et  al.,  2009)  
bekräftas  av  de  intervjuade  barnens  upplevelser,  och  då  det  feminina  ofta  har  
en  underordnad  roll  i  samhället  så  är  det  inte  svårt  att  förstå  att  pojkarna  
undviker  aktiviteter  som  kan  få  dem  att  verka  feminina.  Vi  har  tidigare  nämnt  
att  det  skulle  kunna  vara  så  att  pojkar  läser  lika  mycket  som  flickor,  men  att  
det  då  handlar  om  annan  läsning  än  skönlitterär.  Detta  påverkar  dock  inte  
faktumet  att  pojkarnas  resultat  när  det  gäller  läsförmåga  sjunker.  Om  det  
skulle  vara  så  att  pojkarna  läser  lika  mycket  så  är  det  tydligt  att  den  typen  av  
läsning  som  de  utövar  inte  är  lika  givande  som  skönlitterär  läsning  när  det  
kommer  till  exempelvis  läsförståelse.  Merisuo-‐‑Storm  (2006)  menar  att  pojkar  
ofta  tycker  det  är  viktigt  att  kunna  läsa  men  att  själva  utförandet  av  aktiviteten  
inte  värdesätts,  vilket  vi  också  kunde  urskilja  till  viss  del  i  undersökningen.  
Pojkarna  i  undersökningen  pratade  främst  om  det  kunskapsinhämtande  de  
kunde  få  ut  av  läsning,  vilket  vi  kopplar  ihop  med  det.  Att  
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kunskapsfokuseringen  inte  är  en  tillräckligt  drivande  faktor  till  att  öka  pojkars  
läsresultat  är  ingenting  vi  kan  konstatera,  eftersom  vi  inte  har  haft  en  
tillräckligt  bred  urvalsgrupp.  Vårt  antagande  är  att  de  intervjuade  pojkarna  
också  har  lätt  för  sig  i  skolan,  mest  på  grund  av  att  de  enligt  läraren  var  
läsvana  elever  och  att  de  själva  tyckte  läsning  var  lätt.  Men  vi  kan  anta  att  
eftersom  denna  distinktion  kunde  urskiljas  i  denna  grupp  och  av  Merisuo-‐‑
Storms  (2006)  påstående  att  döma,  det  måste  göras  något  åt  denna  negativa  
trend  innan  glappet  mellan  pojkar  och  flickor  blir  för  stort.  
  
De  rådande  könsnormerna  i  samhället  är  alltså  en  avgörande  faktor  till  att  
pojkars  och  flickors  läsvärldar  ser  olika  ut.  Det  är  också  dessa  samhällsnormer  
som  är  avgörande  ur  ett  jämställdhetsperspektiv  (Hedlin,  2006),  vilket  därför  
klargör  en  nedåtgående  spiral.  God  läskunskap  hos  samtliga  medborgare  är  
viktigt  för  att  alla  ska  kunna  delta  i  samhället  på  samma  villkor.  Något  som  
också  till  viss  del  framgår  i  elevernas  uttalanden,  då  de  ansåg  att  de  behövde  
läsförmåga  i  senare  studier  och  arbeten.  Jämställdheten  i  samhället  får  dock  ett  
hinder  av  att  läsning  ses  som  en  feminin  aktivitet.  Det  innebär  att  så  länge  
samhällets  normer  ser  ut  som  de  gör  kommer  det  finnas  en  könsskillnad  i  hur  
pojkar  och  flickor  presterar,  inte  bara  när  det  kommer  till  läsförmåga.  
  
Ingen  kan  förvänta  sig  att  samhällets  syn  på  manligt  och  kvinnligt  kan  
förändras  över  en  natt,  men  vad  kan  då  vi  i  skolan  göra  just  nu  för  att  läsning  
ska  bli  något  som  alla  kan  utveckla  ett  intresse  för  och  bli  bra  på?  Alla  barn  
som  kommer  till  skolan  har  olika  bagage  som  format  deras  läsvärld  från  tidig  
ålder.  Det  ställer  krav  på  den  pedagogiska  verksamhetens  medvetenhet  och  
arbetssätt.  Det  går  alltså  inte  att  använda  samma  arbetssätt  med  alla  elever  och  
förvänta  sig  att  resultatet  ska  bli  detsamma  hos  samtliga,  utan  barnens  egen  
läsvärld  bör  ligga  som  utgångspunkt  för  hur  den  pedagogiska  verksamheten  
ska  se  ut.  Ett  steg  i  rätt  rikting  skulle  kunna  vara  att  tidigt  upplysa  barnens  
föräldrar  om  hur  oerhört  viktigt  det  är  att  barnen  har  läsförebilder,  inte  minst  
bland  papporna  som  kan  visa  att  läsning  inte  behöver  vara  något  könsbundet.  
Barnen  får  på  så  sätt  en  chans  att  utveckla  en  mer  jämställd  syn  på  läsning.  
Även  om  barnen  i  vår  undersökning  i  flera  fall  svarade  att  deras  pappor  läste  
så  kvarstår  ett  viktigt  faktum;  samtliga  barn  svarade  att  det  är  flickor  som  läser  
mest.  Detta  kan  tyda  på  att  fler  manliga  läsförebilder  krävs  för  att  normen  ska  
brytas.  Läsförebilderna  behöver  inte  nödvändigtvis  finnas  i  hemmet,  men  att  
barnen  möter  alternativ  till  de  rådande  könsnormerna  så  tidigt  som  möjligt  är  
knappast  någon  nackdel.  En  annan  del  som  vi  tror  kan  påverka  pojkars  
läsförmåga  och  läsvärld  på  ett  positivt  sätt,  som  är  mer  kopplad  till  själva  
skolan,  är  att  det  bör  finnas  fler  manliga  läsförebilder  i  skolan.  Då  i  stort  sett  
alla  lärare  i  grundskolans  tidigare  år  är  kvinnor  så  kan  bilden  lätt  bli  att  skolan  
är  en  feminin  institution,  och  även  om  vi  konstaterat  att  samhället  i  stort  har  
stor  påverkan  på  barnen  så  är  skolan  en  viktig  del  i  att  forma  dessa  framtida  
samhällsmedborgare.  Något  som  kanske  är  lättare  att  som  lärare  göra  på  egen  
hand  kan  vara  att  försöka  hitta  böcker  som  pojkarna  lockas  och  tilltalas  av.  Att  
lyssna  på  dem,  prata  om  läsvärldarna  och  på  så  sätt  försöka  uppmuntra  till,  
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och  skapa  intresse  för,  läsning,  skulle  kunna  ha  en  positiv  påverkan.  Som  
lärare  skulle  samtal,  eventuellt  med  hjälp  av  vana  läsare,  om  vad  läsning  kan  
ge  för  den  som  vågar  ge  sig  hän,  kanske  kunna  fånga  upp  någon  ovan  läsare.    
  
Vi  har  inte  gett  oss  på  att  försöka  undersöka  barnens  socioekonomiska  
bakgrund  och  se  ifall  det  är  det  som  avgjort  de  skiljande  resultaten  i  deras  
läsvärldar,  som  White  (2007)  påstår  har  större  betydelse  än  kön.  Vi  kan  
däremot  säga  att  de  liknande  resultaten  bland  pojkar  och  flickor  mycket  väl  
kan  vara  ett  utslag  av  vårt  begränsade  område  av  läsvana  elever.  Om  vi  antar  
att  dessa  läsvana  elever  också  är  de  som  fått  bäst  förutsättningar  för  god  
läsförmåga,  kan  vi  säga  att  resultaten  snarare  stämmer  överens  med  
Johansson-‐‑Smaragdi  och  Jönssons  (2006)  påstående  om  att  könsskillnader  
inom  samma  socioekonomisk  grupp  också  existerar.  Eftersom  vi  inte  heller  har  
gett  oss  in  på  att  undersöka  hur  elevers  läsfrekvens  ändrats  över  tid  kan  vi  inte  
heller  dra  några  slutsatser  kring  detta.  Däremot  kan  vi  konstatera  att  de  
intervjuade  barnen  hade  relativt  hög  läsfrekvens,  vilket  inte  stämmer  överens  
med  tidigare  forskning  (Logan  &  Johnston,  2009).  Eleverna  upplevde  dock  att  
många  i  deras  omgivning  inte  läste  mer  än  nödvändigt,  vilket  kan  uppfattas  
som  att  den  tidigare  forskningen  har  rätt  i  viss  mån.  Att  vårt  resultat  inte  
påvisar  detta  torde,  återigen,  bero  på  den  urvalsgrupp  vi  valt.    

 

Avslutande reflektion 
Vi  kommer  nu  att  återknyta  till  vårt  tidigare  nämnda  problemområde:  Hur  ser  
flickors  och  pojkars  läsvärldar  ut?  Eftersom  begreppet  läsvärld  i  sig  inte  har  
någon  konkret  innebörd  blir  det  svårt  att  tala  om  en  generell  flick-‐‑läsvärld  eller  
pojk-‐‑läsvärld,  främst  på  grund  av  det  smala  underlag  vi  haft  i  denna  
undersökning.  Eventuellt  hade  fler  tydliga  distinktioner  kunnat  göras  med  en  
större  urvalsgrupp.  Vi  vill  dock  ändå  anta  att  det  finns  skillnader  i  hur  pojkar  
och  flickor  upplever  sina  respektive  läsvärldar,  vilka  bygger  på  samhällets  
struktur  där  könen  inte  behandlas  lika.  Detta  visar  sig  främst  genom  att  alla  
deltagande  elever  konstaterat  att  de  upplever  att  flickor  läser  mer  än  pojkar.  
Denna  samhällsnorm  som  präglar  elevernas  läsupplevelser,  och  kan  ligga  till  
grund  för  tidigare  forskningsresultat  (exempelvis  McGeown  et  al.,  2012)  om  
bland  annat  pojkars  mer  negativa  attityder  och  motivation  till  läsning  och  
sjunkande  läsfrekvens.  En  sådan  upplevelse  kan  alltså  bidra  till  de  sjunkande  
resultaten  i  läsfärdigheter.    

Genomgående  har  undersökningen  återkommit  till  en  sak;  att  läsning  anses  
vara  feminint.  Den  slutsats  vi  kan  dra  av  denna  undersökning  är  alltså  att  
läsvana  pojkar  och  flickors  läsvärldar  är  liknande  på  många  sätt  men  ändå  
innehåller  skillnader  och  att  könsskillnaden  i  läsförmåga,  mest  troligt,  är  ett  
utslag  av  samhällets  rådande  normer.  	  
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Förslag till vidare forskning 
Problemområdet  är  stort,  svårt  och  i  viss  mån  även  outforskat,  vilket  gör  att  
denna  undersökning  endast  kan  ses  som  en  liten  del  av  en  helhet.  Vår  
förhoppning  är  att  detta  arbete  ska  kunna  användas  som  ett  avstamp  där  
forskare  fortsätter  att  undersöka  elevers  läsvärldar  för  att  hitta  gemensamma  
nämnare.  Nämnare  som  kan  bidra  till  att  pojkar  och  flickor  får  de  
förutsättningar  som  behövs  för  att  öka  deras  läslust  och  läsförmåga,  och  
därigenom  också  höja  resultaten  i  kommande  PISA-‐‑undersökningar  och  göra  
läsning  till  en  jämställd  aktivitet.  	  
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Bilaga 1 – Missiv klasslärare 
Hej!  
Vi  är  två  studenter  från  lärarutbildningen  på  Mittuniversitetet  i  Härnösand.  Vi  är  just  
nu  i  färd  med  att  skriva  vårt  examensarbete  om  barns  upplevelser  av  sin  läsvärld.    
  
Vi  hör  av  oss  till  dig  som  klasslärare  i  förhoppning  att  få  komma  till  din  klass  och  
intervjua  två  elever  (en  flicka  och  en  pojke)  med  syfte  att  få  en  bild  av  deras  upplevda  
läsvärld.  Med  läsvärld  menar  vi  hur  eleven  upplever  olika  faktorer  som  bidrar  till  att  
skapa  läsupplevelsen,  till  exempel  läserfarenhet,  läsfrekvens,  attityd  och  motivation  till  
läsning.  Vi  hoppas  att  du  som  klasslärare  vill  hjälpa  oss  att  välja  elever  som  
tidsmässigt  kan  delta  i  denna  undersökning.  Detta  för  att  vi  inte  vill  att  eleven  ska  
känna  att  han/hon  missar  något  annat  viktigt  pga.  deltagandet.  Dessutom  vill  vi  gärna  
att  de  två  elever  som  vi  intervjuar  är  vana  läsare  och  att  de  förbereder  sig  inför  
intervjun  genom  att  fundera  på  några  frågor  som  vi  bifogat  i  detta  mail.    
  
Intervjupersonen  kommer  individuellt  få  svara  på  några  frågor  som  rör  hennes/hans  
läsupplevelser.  Intervjun  kommer  ta  ungefär  30-‐‑45  minuter  och  vara  belagd  under  
skoltid.  Vi  önskar  därför  att  du  som  klasslärare  väljer  ett  passande  tillfälle  för  oss  att  
komma.  Gärna  under  vecka  8  eller  9.  Vi  är  också  tacksamma  om  du  vill  hjälpa  oss  med  
att  välja  ut  en  passande  lokal  för  ändamålet,  någonstans  där  eleverna  känner  sig  
bekväma  och  där  vi  kan  tala  ostört.    
  
Intervjun  kommer  att  spelas  in  med  ljudupptagare.  Detta  för  att  vi  ska  kunna  ägna  all  
intervjutid  med  att  lyssna  på  vad  eleven  säger,  och  inte  behöva  anteckna  allt.  Det  
inspelade  materialet  kommer  förstöras  så  fort  det  inte  behövs  mer.  
  
Undersökningen  kommer  att  genomföras  utifrån  Vetenskapsrådets  fyra  
forskningsetiska  principer.  Detta  innebär  att  intervjupersonen  kommer  att  vara  
informerad  av  forskningens  syfte,  att  deltagandet  är  frivilligt  och  kan  avbrytas  när  som  
helst,  att  alla  uppgifter  kommer  behandlas  med  största  möjliga  konfidentialitet  och  att  
uppgifterna  endast  kommer  att  användas  till  detta  forskningsändamål.  
  
För  att  försäkra  oss  om  målsmans  medgivande  till  barnets  deltagande  i  intervjun  så  
skickar  vi  med  ett  brev  till  henne/honom.  Längst  ned  i  brevet  finns  en  svarsblankett  
där  målsman  kan  välja  att  ge  sitt  medgivande  till  barnets  deltagande,  eller  välja  att  
avstå.  Vi  hoppas  att  du  vill  hjälpa  oss  genom  att  dela  ut  dessa  brev  i  din  klass  och  även  
ta  emot  svarsblanketterna.  Vi  tänker  oss  att  det  är  bra  om  alla  eleverna  i  klassen  får  
brevet,  så  att  du  kan  välja  ut  de  två  elever  som  ska  delta  utifrån  vilka  som  fått  
klartecken  från  målsman.    
  
Vi  är  tacksamma  om  du  som  klasslärare  vill  hjälpa  oss  med  detta!  
Vid  vidare  frågor  eller  funderingar  är  du  välkommen  att  kontakta  oss.  
  
Med  vänliga  hälsningar,  
  
Frida  Smedberg   076*******,  ********@student.miun.se  
Sandra  Unger      073*******,  ********@student.miun.se  
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Bilaga 2 – Missiv målsman 
Hej!  
Vi  är  två  studenter  från  lärarutbildningen  på  Mittuniversitetet  i  Härnösand.  Vi  är  just  
nu  i  färd  med  att  skriva  vårt  examensarbete  om  barns  upplevelser  av  sin  läsvärld.    
      Vi  hör  av  oss  till  dig  som  målsman  till  en  elev  på  mellanstadiet  i  förhoppning  att  få  
göra  en  intervju  med  ditt  barn  för  att  få  en  bild  av  vilka  olika  upplevelser  
mellanstadieelever  har  av  läsning.  Alla  synpunkter  och  tankar  är  intressanta  för  oss,  
och  det  finns  inga  felaktiga  svar.  Inför  intervjun  kommer  eleven  att  få  förbereda  sig  
genom  att  fundera  på  några  frågor  som  rör  läsning.  
      Av  tidsskäl  kommer  endast  två  elever  i  klassen  att  bli  intervjuade,  men  för  att  vi  ska  
veta  vilka  elever  som  får  delta  är  det  ändå  viktigt  att  du  tar  ställning  till  om  ditt  barn  
får  delta.    
      Vid  genomförandet  av  intervjun  kommer  eleven  individuellt  få  svara  på  några  frågor  
som  rör  hennes/hans  tankar  och  upplevelser  kring  läsning.  Intervjun  kommer  ta  
ungefär  30-‐‑45  minuter  och  vara  belagd  under  skoltid.  Då  vi  önskar  genomföra  
intervjuerna  under  vecka  8  eller  9,  behöver  vi  ditt  och  ditt  barns  godkännande  så  snart  
som  möjligt.  Enligt  samtyckeskravet  i  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  vill  
vi  ha  samtycke  både  från  dig  som  målsman  och  från  ditt  barn  innan  vi  genomför  
intervjun.    
      Intervjufrågorna  kommer  inte  vara  av  känslig  karaktär,  men  vi  ser  ändå  att  det  är  
viktigt  att  du  som  förälder  är  informerad.  Den  slutliga  uppsatsen  kommer  att  
publiceras  i  databasen  DIVA,  och  kan  även  skickas  till  dig  om  du  vill  ta  del  av  den.  
      Intervjun  kommer  att  spelas  in  med  ljudupptagare.  Detta  för  att  vi  ska  kunna  ägna  
all  intervjutid  med  att  lyssna  på  vad  eleven  säger,  och  inte  behöva  anteckna  allt.  Det  
inspelade  materialet  kommer  förstöras  så  fort  det  inte  behövs  mer.  
      Undersökningen  kommer  att  genomföras  utifrån  Vetenskapsrådets  fyra  
forskningsetiska  principer.  Detta  innebär  att  intervjupersonen  kommer  att  vara  
informerad  av  forskningens  syfte,  att  deltagandet  är  frivilligt  och  kan  avbrytas  när  som  
helst,  att  alla  uppgifter  kommer  behandlas  med  största  möjliga  konfidentialitet  och  att  
uppgifterna  endast  kommer  att  användas  till  detta  forskningsändamål.  
  
Vi  är  oerhört  tacksamma  om  vi  får  förtroendet  att  intervjua  ditt  barn.    
Vid  vidare  frågor  eller  funderingar  är  du  välkommen  att  kontakta  oss.  
  
Med  vänliga  hälsningar,  
Frida  Smedberg   076*******,  ********@student.miun.se  
Sandra  Unger      073*******,  ********@student.miun.se  
  
  

  
JA,  mitt  barn  får  delta  i  en  intervju  med  ljudupptagning  

  
NEJ,  mitt  barn  får  inte  delta  i  en  intervju  med  ljudupptagning  

  
Barnets  namn:  ________________________________________________________    
Målsmans  underskrift:  ________________________________________________  
Namnförtydligande:  ___________________________________________________  
  
Blanketten  lämnas  till  klassläraren     
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
Vad  kul  att  du  vill  vara  med  och  hjälpa  oss  med  vår  undersökning.  Jag  heter  
___(namn)_____  och  det  är  jag  och  en  tjej  som  heter  ____(namn)______  som  
håller  på  med  den  här  undersökningen.  Jag  kommer  spela  in  den  här  intervjun,  
eftersom  jag  vill  kunna  lyssna  på  det  du  säger  även  efteråt.  Om  du  vill  kan  du  
få  lyssna  lite  på  inspelningen  efter  intervjun.  
      Nu  börjar  jag  spela  in.  Först  kommer  jag  berätta  lite  kort  vilken  dag  det  är  
och  sen  börjar  vi  intervjun.  Låter  det  bra?  Idag  är  det  _____(datum)____  och  jag  
sitter  här  med  ____(namn)_____  som  går  i  klass  _____  på  ________skola.    
      Jag  och  ___(namn)______  håller  som  sagt  på  med  en  undersökning  om  
läsning  och  därför  är  vi  jätteintresserade  av  vad  du  har  att  säga  om  läsning.  
Alla  dina  åsikter  och  tankar  är  viktiga  för  oss,  och  egentligen  finns  det  inga  
rätta  svar  på  frågorna,  utan  vi  är  intresserad  av  dina  egna  tankar  om  läsning.  
Tack  för  att  du  vill  delta  i  intervjun.  Jag  vet  att  dina  svar  kommer  vara  till  stor  
hjälp  för  oss.  Skulle  du  känna  att  du  inte  vill  svara  på  någon  av  frågorna  så  är  
det  såklart  helt  okej.  Det  är  bara  att  säga  till.  Du  får  också  säga  till  om  du  vill  
avbryta  intervjun.  Okej?  
      Om  du  undrar  över  något  är  det  bara  att  fråga,  när  du  vill.  Vårt  arbete  
handlar  alltså  om  hur  du  själv  upplever  sådant  som  rör  läsning.    
*  Berätta  för  mig  hur  du  tänker  om  att  läsa.  (vad  känner  du  inför  läsning?  är  
läsning  lätt  eller  svårt?  Roligt/tråkigt?  Varför/varför  inte?)  
*  Vad  brukar  du  läsa?  (Hur  ofta  läser  du?  Läser  du  något  annat  än  böcker?  Brukar  
du  läsa  på  fritiden?  Var  läser  du?  När  är  det  roligt  att  läsa?  När  är  det  tråkigt?)  
*  Vad  tycker  du  att  du  får  ut  av  läsning?  (Varför  tror  du  att  vuxna  tycker  att  man  
ska  läsa?  Är  läsning  viktigt?  Vad  är  viktigt/oviktigt?)  
*  Varför  läser  du?  (är  det  något  du  läser  hellre  än  något  annat?)  
*  Berätta  hur  du  lärde  dig  läsa.  (Minns  du  varför  du  ville  lära  dig  läsa?  Innan  du  
kunde  läsa,  fanns  det  någon  som  brukade  läsa  för  dig?)  
*  Hur  läser  andra  personer  runt  omkring  dig?  (föräldrar?  Kompisar?  Andra?  
Vad?  Hur  ofta?)  
*  Vilka  läser,  tänker  du?  (vilka  läser  mest?  Varför/varför  inte?)  
      Nu  har  jag  inga  fler  frågor.  Vill  du  berätta  något  annat  som  handlar  om  
läsning?  Tack  ___(namn)___  för  att  jag  har  fått  lyssna  på  det  du  hade  att  säga.    
      När  jag  och  ___(namn)___  skriver  arbetet  sen  så  kommer  vi  att  lyssna  igenom  
intervjun  och  använda  bitar  av  det  som  sagts  i  vårt  arbete.  Det  finns  ingen  på  
skolan  som  kommer  få  ta  del  av  det  inspelade  materialet,  utan  det  är  bara  jag  
och  ___(namn)___  som  kommer  lyssna.  I  arbetet  kommer  inte  ditt  namn  eller  
namnet  på  din  skola  finnas  med.  Så  du  kommer  alltså  vara  helt  anonym.  När  
arbetet  är  färdigt  kommer  inspelningen  att  raderas.  Vill  du  veta  något  mer  om  
detta?  Skulle  du  vilja  lyssna  lite  på  inspelningen  nu?  
	   	  



	   45	  

Bilaga 4 – Förberedande frågor 
	  

Frågor att fundera på inför intervjun: 

• Vad tänker du om läsning? (Roligt? Viktigt? Svårt?) 
• Hur ofta läser du? Vad läser du? 
• Varför läser du? 
• Vilka läser mest tror du? 

 

Kom ihåg att det inte finns några svar som är fel, vi är 
bara intresserade av vad du tycker! 

  
  

  


