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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur läsintresse och läsvanor ser ut bland pojkar 
respektive flickor i gymnasiet. I min bakgrund har jag använt mig av forskningslitteratur som 
behandlar ämnet hur lärare använder sig av skönlitteratur i skolan och hur läsintresset ser ut 
bland pojkar och flickor. I min undersökning har jag använt mig av kvalitativ metod, 
intervjuer och enkäter. I intervjuundersökningen ingick tre svensklärare som delade med sig 
av sina erfarenheter. I undersökningen framkom det att lärarna använde sig av ett varierat och 
kreativt arbetssätt, för att öka läsintresset bland både pojkar och flickor. Även en 
enkätundersökning genomfördes och sextiofem elever svarade på enkäten, trettiosex flickor 
och tjugonio pojkar. Resultatet i min undersökning visade att flickor var mer positiva till att 
läsa skönlitteratur än pojkar. I valet av litteratur väljer pojkar i större utsträckning 
fantasyböcker medan flickor väljer verklighetstrogna böcker. Genom min studie har jag fått 
kunskap om pojkars och flickors läsintresse och läsvanor och hur svenskläraren använder sig 
av skönlitteratur samt vilka arbetssätt som kan inspirera till ökad läsning hos pojkar och 
flickor. 
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1. Inledning  
 
Mina föräldrar har alltid poängterat vikten av att läsa böcker. Deras öppna inställning till 
olika genrers betydelse har gjort att jag har fått ett varierat utbud av litteratur, med innehåll 
av bland annat fantasi, spänning, kärlek, men även litteratur som bygger på verkliga 
händelser (dokumentärromaner). Utifrån mina egna erfarenheter i intresset att läsa böcker 
har jag läst med mina barn för att skapa en positiv inställning till litteratur.  I kursplanen för 
svenska på gymnasiet ingår litteraturläsning men även att förstå innebörden i olika texter. 
Att förstå innebörden i en text är av stor vikt när samhället ställer högre krav på 
läsförståelse. I skolverkets PISA rapport 2003 ligger svenska femtonåringar bra till 
internationellt när det gäller läsförståelse.1 Däremot kvarstår skillnaden från tidigare rapport 
att pojkar har sämre läsförståelse än flickor. Utredarna ställer sig frågan utifrån PISA 2000 
och 2003 om pojkar har allmän ovilja, ovana eller lägre fallenhet för att förstå texter 
(Internet 1).  
 
När jag har varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen har jag mött en blandad 
elevskara där en del anser att läsa skönlitteratur är en positiv upplevelse, medan andra anser 
att det är jobbigt att läsa. De positivt inställda eleverna har till största del bestått av flickor, 
medan pojkarna har angett att de har andra intressen såsom att hålla på med någon idrott 
eller spela dataspel. En del elever har vanan med sig hemifrån att läsa böcker medan andra 
inte har det.  
 
Vad är det som gör att vissa elever känner ett intresse för att läsa och läser ett flertal böcker, 
medan andra kämpar och har svårigheter att läsa de böcker som läraren anser att de bör läsa 
under terminen?  Min förhoppning är att undersökningen ska ge mig vägledning hur jag 
själv ska motivera mina framtida elever, att se den uppsjö av skönlitteratur som finns både 
för njutning och för egen personlig utveckling.  
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka läsvanor och läsintresset hos flickor och pojkar i 
gymnasiet. 
 
1. Hur ser flickors och pojkars läsvanor och läsintresse ut? 
2. Skiljer sig flickors och pojkars läsvanor och läsintresse åt och hur i så fall? 
3. Hur använder svenskläraren skönlitteraturen i skolan för att öka elevernas läsintresse? 

� 
1 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt. Genom olika prov undersöks 
elevernas förmågor däribland läsförståelse. http://www.skolverket.se/sb/d/254 
 
 

http://www.skolverket.se/sb/d/254
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3. Bakgrund 
 
I detta kapitel beskrivs bland annat några begrepp som är relevanta för uppsatsen, 
styrdokumenten för ämnet svenska och vad tidigare forskning har visat på området som är 
av intresse för min uppsats. Trots att jag har lagt ner mycket arbete på att leta efter 
användbar litteratur för min uppsats är det ett fåtal undersökningar som berör 
gymnasieelevers läsvanor och läsintresse. Förutom detta är flertal undersökningar minst 
tjugo år gamla och de känns inte aktuellt för min studie.  
 

3.1 Definition 
 
I min uppsats används begreppen läsvanor, läsintresse, motivation och motivera. I 
Nationalencyklopedin finns inte hela orden av läsvanor och läsintresse definierade utan 
ordet delas upp på: vana och intresse. 
 
För mig innebär begreppet läsvanor att ta sig tid att läsa och att boken är ett naturligt inslag 
i vardagen. Enligt uppslagsverket, Nationalencyklopedin, betyder vana, att det är ett 
beteende som ska läras in och detta sker genom upprepning (Internet 2).  
 
Att ha ett läsintresse innebär för mig att det inte är ett motstånd utan att läsa sker av egen 
vilja. Begreppet intresse definieras enligt uppslagsverket, att det handlar om en attityd där 
någon person önskar ta del av något (Internet 3). 
 
I uppsatsen förekommer även begreppet motivera som jag tycker hör ihop med motivation 
och för mig handlar det om att skapa ett arbetssätt som ger förutsättningar för att eleven vill 
läsa en bok.  Enligt uppslagsverket definieras motivera, att ge olika skäl för en bestämd 
uppfattning (Internet 4). Professor Gun Imsen definierar begreppet motivation: ”Hur 
känslor, tankar och förnuft flätas ihop” (Imsen, 2000: 271) något som jag anser avspeglar 
våra handlingar. 
 

3.2 Förankring i styrdokument 
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, beskrivs vilka mål som anses önskvärda 
att elever har uppnått efter avslutat gymnasieprogram och en av dem är: ”/.../ kan söka sig 
till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en känsla för kunskap, självinsikt 
och glädje/.../” (Lpf-94:30). Avsikten är att eleverna ska ha tagit del av uppsatta mål för 
ämnet svenska, nedan följer ett utdrag som beskriver vilka mål som lyfter fram 
litteraturläsning: 
 

• utveckla sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från 
olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en 
källa till kunskap och glädje, 
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• får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk, 
och att tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika 
tider, 

• förvärvar insikt i hur lärandet går till särskilt med avseende på språkets roll och lär sig att både 
på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga 
färdigheter för att bilda och befästa kunskap. (Internet 5) 

 
För att kunna uppnå målen i svenska med dess innebörd bör eleven se och förstå helheten 
mellan språk och litteratur. I kursplanen för ämnet svenska delas kurserna upp i svenska A, 
och svenska B. Beskrivningen för svenska A som är relevant för den empiriska 
undersökningen står det så här: 
 

Kursen svenska A bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller på motsvarande förkunskaper och 
skall öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Tyngdpunkten ligger på elevens behov av 
att kommunicera i tal och skrift, att vidareutveckla sin förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust 
och glädje, självkännedom /…/ (Ibid)  

 
Här betonas elevens språkliga behov och möjlighet till att vidareutvecklas i sitt läsande 
både för kunskap och för njutning.  
 

3.3 Läraren och litteraturen 
 
Didaktikforskare Gerd, B, Arfwedson belyser lärarens svårigheter att förmedla ett 
lektionsinnehåll som intresserar ”alla” elever. Syftet är att elever under sin skoltid ska ha 
lärt sig tillräckligt med sakkunskaper för att på egen hand kunna ta hand om sitt eget 
lärande (Arfwedson, 1998: 108). Att utveckla sitt lärande kan ibland bli svårt menar Gunilla 
Molloy, lärarutbildare på högskolan i Stockholm. Hon skriver bland annat i sin avhandling, 
Läraren Litteraturen Eleven (2002) att svenskläraren låter eleverna skriva om bokinnehållet 
i samband med litteraturläsningen, men ställer sig frågan varför inte läraren återvänder till 
elevtexterna.  I elevtexterna har det framkommit intressanta frågeställningar: ”Frågan om 
människan kan vara både storsint och förtryckande /…/ frågan om en flicka kan kunna lika 
mycket som en pojke kan vara lika svag som en flicka” (Molloy, 2002: 326). Författaren 
anser att läraren kan sätta in elevernas frågor i ett större sammanhang och visa på liknande 
frågor som finns i annan litteratur, i klassrummet eller i samhället; vilket i sin tur medför att 
elever får större förståelse för ”varför” de ska läsa litteratur och vad deras texter används 
till. Eleverna kan lära sig utveckla sina argument och se meningen med att skriva texter 
efter läsningen. Under de fyra åren som undersökningen pågick använde inte lärarna 
elevernas texter i diskussioner utan endast som betygsunderlag (Molloy, 2002: 326f).  
 
Bengt Brodow före detta universitetslektor, lärarutbildare och läromedelsförfattare och 
Kristina Rininsland grundskollärare och lärarutbildare har tillsammans under 2002 och 
2003 intervjuat tjugosex lärare om deras inställning till litteraturläsning i skolan (Brodow 
och Rininsland, 2005: 41). Flertalet av lärarna som ingick i undersökningen poängterade att 
det är av vikt att känna till elevers intressen, mognad och läsvanor. Lärarna säger även att 
positiv inställning och engagemang för särskilt utvalda böcker väcker läsintresse hos elever 
(Brodow och Rininsland, 2005: 56f). Vidare i undersökningen visar det sig att ett flertal 
svensklärare som arbetar på yrkesförberedande program har elever med lässvårigheter. I 
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detta sammanhang poängterar lärarna att det kan bero på minimalt ordförråd och låg 
läshastighet som i sin tur leder till att eleverna behöver längre tid att läsa texter. På grund av 
detta är det ett flertal elever som ger upp efter 10 minuters läsning, vilket i sin tur resulterar 
i att flertal elever inte förstår vad texten handlar om (Brodow och Rininsland, 2005: 98). 
Den sista och avslutande frågan i undersökningen handlade om råd till oerfarna lärare. 
Författarna belyser med några exempel nedan: 
 

• Du måste själv läsa en massa böcker och ha ett personligt förhållande till litteratur. Vidga dina 
ramar och läs all slags litteratur. 

• Man kan inte göra litteratur spännande för eleverna om man inte själv tycker det är roligt och 
spännande att läsa.  

• Ta upp de texter som du själv tycker om och låt de stråla runt dig när du talar om dem. 
• Läs författarbiografier – här får du rikligt stoff att göra litteraturen levande.  
• Läs recensioner och följ med i litteraturforskningen. (Brodow och Rininsland, 2005:225) 

 
Enligt intervjuade lärare handlar det om ett engagemang, att vara påläst om olika författare 
för att kunna skapa intresse hos elever. Att skapa intresse hos elever det berättar Monika 
Eriksson, montessorilärare och projektledare om i sin rapport Berättarlust – läslust (2005). 
Ett av Erikssons projekt var på industriprogrammet, under tre års tid följde hon eleverna. 
Författaren berättar att när projektet startade var eleverna motståndare till att läsa böcker. 
Eleverna fick fylla i enkäter med jämna mellanrum och de svarade att det var ”tråkigt och 
jobbigt”. Eleverna ansåg att böckerna som läraren valde ut var innehållet för svårt att förstå. 
Under en femveckorsperiod lät Eriksson eleverna läsa vad de ville (Eriksson, 2005: 56f). 
Under årskurs tre fick hon fler positiva svar på sina enkäter och antalet elever som läser 
varje vecka hade ökat i antal. Bokutbudet som fanns på biblioteket hade förändrat elevernas 
syn på böcker. Författaren konstaterar att: "Det är översitteri att tvinga på människor det vi 
lärare anser är god litteratur och dessutom påstå att det är att läsa" vidare säger hon att: 
"Många människor finner avkoppling och skönhet i datorfakta och i mitt tycker tråkiga 
jaktmagasin" (Eriksson, 2005: 70). Vad gäller vilka förutsättningar och vilket intresse 
elever har av att läsa litteratur är betydelsefullt. Enligt Brodow påverkar elevens mognad 
och läserfarenhet om elever väljer att läsa böcker.  Författaren påpekar att vissa elever 
upplever det svårt att förstå vad boken handlar om när det inte finns en naturlig kronologisk 
handling. Ytterligare svårigheter uppstår när händelsen beskrivs utifrån olika perspektiv, 
dessa elever efterfrågar lineära berättelser (Brodow, 1996: 185). När det gäller en viss typ 
av litteratur där huvudpersonens problem blir likartade elevers privatliv, uppvisar ett flertal 
av eleverna motstånd mot att läsa och diskutera. Däremot visar dessa elever intresse när det 
handlar om etiska frågor eller frågor som berör samhället. Trots elevers motstånd mot viss 
litteratur finns det elever som vill läsa ”problemlitteratur”. Författaren anser att: ”Det 
skadar inte att utmana eleverna lite, om det sker med gott humör” (Brodow, 1996:188f).  
 
Brodow förespråkar en litteraturförteckning som ska följa med eleverna till nästa årskurs 
det vill säga ett dokument där det framgår vilken litteratur som är bearbetad. I och med 
litteraturförteckningen får gymnasieläraren dels vetskap om elevers läsbakgrund och dels 
underlättar det för fortsatta litteraturstudier. Det är av vikt att ta del av elevers önskemål om 
litteratur, eftersom det bidrar till att läraren får inblick i vilka genrer som tilltalar elever. 
Dock begränsas ibland det kollektiva litteraturvalet på grund av att vissa skolor har brist på 
klassuppsättningar (Brodow, 1996: 201).  
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3.4 Pojkars läsning 
 
Gun Malmgren professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Lunds 
universitet har i sin avhandling, Gymnasiekultur. Lärare och elever om svenska och kultur 
(1992) intervjuat gymnasieelever i olika gymnasieutbildningar däribland tre pojkar i en 
naturvetarklass, och fem pojkar i en verkstadsklass. Tanken bakom detta urval är att 
undersöka om det finns kopplingar mellan de olika gymnasieutbildningarna. Malmgren 
anser att naturvetarpojkar förknippas till stor del av högpresterande elever medan 
verkstadspojkar, som till stor del består av elever med arbetarbakgrund, sammankopplas att 
vara lågpresterande (Malmgren, 1992: 14f). I Malmgrens undersökning beskriver den första 
av pojkarna från den naturvetenskapliga klassen att han alltid haft tillgång till böcker och 
att hans föräldrar läste mycket för honom när han var yngre. Han anser att det är hemmet 
som har gett honom sitt läsintresse inte skolan (Malmgren, 1992: 179f). Vidare i 
undersökningen berättar den andra pojken att hans läsintresse i årskurs 1 på gymnasiet 
berodde på prestation, det handlade om att läsa mycket, för att konkurrensen om bra betyg 
var hög i klassen. Lika som den första pojken anser även denna pojke att har fått 
läsintresset hemifrån (Malmgren, 1992:182f). Vad gäller den tredje pojken har hans 
läsintresse ökat sedan grundskolan. Han väljer böcker för underhållning och för kunskap 
(Malmgren, 1992:185). 
 
Enligt Malmgren visar pojkarna i verkstadsklassen ett allmänt motstånd mot litteratur och 
läsning och deras inställning till att läsa är: ”Tråkigt och jobbigt.” Pojkarna anser att det är 
svårt att hitta bra böcker att läsa på fritiden eller i skolan, förutom detta tycker de att 
lärarens bokval i skolan är särskilt tråkigt. Vidare säger pojkarna att de inte har läsintresse 
utan det är flickor som läser på fritiden. Däremot skiljer sig en av de fem intervjuade 
pojkarna åt, för han är intresserad av att läsa böcker. Hans förebild är hans pappa som går 
till biblioteket och lånar böcker. En av de andra pojkarna berättar att han går till biblioteket 
för att låna faktaböcker som till exempel ”akvarieskrifter” där det handlar om instruktioner 
hur man går tillväga. Den tredje pojken berättar att han läser tidningen på morgonen för att 
se om det har hänt något speciellt såsom ”mord” eller någon annan typ av sensationell 
nyhet. Den fjärde pojken menar att det finns böcker som är ”kultiverade” och det är skolan 
och biblioteket som står för dessa typer av böcker. De böcker som han anser är 
”okultiverade” kopplar han ihop med pocketböcker som kan köpas i mataffär. Han säger att 
läsa böcker i skolan handlar bara om krav och uppgifter (Malmgren, 1992: 84f).  
 
Malmgren poängterar att det skiljer sig mellan naturvetarpojkarna och verkstadspojkarnas 
motivation och intresse för utbildning. Eleverna från naturklassen är högpresterande med 
högre betyg från grundskolan, de är målinriktade och satsar bland annat på litterär bildning 
och lever ett vuxenorienterat liv istället för i ungdomskultur (Malmgren, 1992: 294f). 
Eleverna i verkstasklassen har dåliga betyg från grundskolan och de har en negativ 
inställning till utbildning med sig från grundskolan. Pojkarna ser inte sig själva som läsare 
eller som skrivare och de är mer inriktade mot mediakultur än att läsa böcker. De ser filmer 
som representerar makt och kamp som till exempel Polisskolan, Crocodile Dundee, Indiana 
Jones. Enligt Malmgren handlar verkstadspojkarnas val av litteratur mest om styrka och 
kamp såsom i Tolkiens trilogi, som kan kopplas till de filmer som elever ser på fritiden 
(Malmgren, 1992: 291f). Lars Nordström, författare till boken Bokprat (1997) betonar 
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vikten av att lära sig varför vissa barn inte tycker om att läsa. Det är övervägande pojkar 
som inte läser böcker. Författaren menar att pojkarna påverkas av andra saker som till 
exempel underhållningsvåld, genom att titta på starka och kraftfulla hjältar i actionfilmer. 
På grund av detta anser Nordström att flertal pojkar får en sned bild av verkligheten 
(Nordström, 1997: 14). Författaren påstår att ett flertal elever saknar motivation för att läsa 
böcker, när kraven blir för stora i skolan mäktar inte eleverna med och läsandet blir lidande 
(Ibid: 27). På likartat sätt visar Erikssons undersökning att pojkar inte har läsintresse eller 
läsvana. Författaren påpekar att det finns orsaker till varför vissa pojkar inte läser böcker. 
Så här beskriver en av pojkarna som ingick i Erikssons läsprojekt: 
 

– Jag orkar inte mer, sa han.  
– Det är bara 20 minuter kvar.  
– Jag orkar inte.  
– Är du trött i ögonen?  
– Fattar du inte, jag har aldrig läst så här länge, jag är inte van.  
   /.../ Han hade gått hos läsfröken på lågstadiet /.../ men läsa kunde han inte lära sig. 
– Att inte du är skoltrött som haft så jobbigt med läsningen, sa jag. 
– Skoltrött! Om du bara visste hur skoltrött jag är.  
– Men du ser alltid så glad ut och skolkar aldrig. Hur länge har du varit skoltrött?  
– Sedan ettan.  
– Ettan! Och nu går du ditt elfte år i skolan.(Eriksson, 2005: 59) 

 
Eriksson poängterar att pojkens skoltrötthet inte var unik, faktum var att nio av arton pojkar 
ansåg sig vara i samma skolsituation (Ibid). 
 

3.5 Flickors läsning 
 
I den andra undersökningen i Gymnasiekulturer Lärare och elever om svenska och kultur 
har Malmgren (1992) intervjuat fyra flickor som går i konsumtionsklass och tre flickor som 
går i humanistklass. Trots att inte likartad programindelning finns i dagens 
gymnasieprogram anses studien relevant utifrån flickors läsintresse och läsvanor.  
 
Enligt Malmgren har flickorna i konsumtionsklassen en positiv inställning till att läsa 
böcker och de flesta har läst böcker sedan de var små barn. Flickorna anser att det är lätt att 
läsa och att det är givande med den fria läsningen. En av flickorna säger att boken hon vill 
läsa ska handla om något romantiskt och spännande. Det får inte vara långdraget ej för 
detaljerat och helst inte för verklighetstroget. Hennes val av böcker beror antingen på vad 
kompisar rekommenderar eller vad som skrivs på baksidan av boken. Den andra flickan 
tycker inte om att läsa böcker vare sig hemma eller i skolan. Däremot läser hon 
veckotidningar: Veckorevyn och Mitt livs novell. Den tredje flickan besöker gärna 
biblioteket och lånar böcker av Kerstin Thorvall och Gunnel Beckman som beskriver 
människor som har sociala problem. Den fjärde flickan tycker om att läsa. Hennes 
favoritbok är Borta med vinden men hon har även läst ungdomsböcker såsom Anne på 
Grönkulla och Kulla – Gulla (Malmgren, 1992: 140ff). 
 
En av flickorna i humanistklassen läser mycket böcker och bokvalen är av blandad genre 
men hon vill helst att böckerna ska ha lyckliga slut. Hon har även ett intresse för böcker 



 

 7 

med spänning såsom Robin Hood och De tre musketörerna. Det är humöret som bestämmer 
vilken typ av bok hon vill läsa: ”Ibland vill hon läsa böcker som är sorgliga där hon gråter 
för att det är ett sorgligt slut” (Malmgren, 1992: 248). Vidare i undersökningen intervjuas 
en flicka som har invandrarbakgrund. Hon kommer från Polen och väljer att läsa polsk 
litteratur på fritiden för att inte glömma sitt modersmål och sin kultur. Hon väljer böcker 
som liknar hennes eget liv (Malmgren, 1992: 260). Den tredje flickan berättar att hon alltid 
har läst mycket böcker. När hon kom till högstadiet hade hon redan läst de ungdomsböcker 
som rekommenderades, vilket medförde att hon fick välja andra typer av böcker 
(Malmgren, 1992: 280). 
 
Flickorna som intervjuades i konsumtionsklassen har en positiv inställning till att läsa och 
skriva med sig från grundskolan. Ett flertal av flickorna läser böcker på fritiden, men de är 
även intresserade av media och ser filmer såsom Rambo och Love Story där både kamp och 
kärlek finns med. Däremot finns det ett motstånd mot litterär bildning att läsa mer 
svårbegripliga texter (Malmgren, 1992: 292f). I den humanistiska klassen finns prägel av 
kulturell inriktning. De flickorna som blev intervjuade har en positiv inställning till ämnet 
svenska och utbildning samt att de läser blandad litteratur på fritiden. Deras litterära 
repertoar består av Vita serien /…/ Lindegren, Kafka samt Kerouac (Malmgren, 1992: 
295f). De kulturella gränserna syns inte lika mycket mellan flickorna i konsumtionsklassen 
och i humanistklassen (Malmgren, 1992: 305). 
 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat hur svenskläraren ser på litteraturläsning 
och vad som krävs för att skapa eller fördjupa ett läsintresse. Eleverna ska med 
litteraturläsning som verktyg, individuellt och tillsammans med andra nå de fastställda 
målen i skolan. Vidare har en beskrivning getts om hur pojkars och flickors läsintresse och 
läsvanor har sett ut. Nästkommande avsnitt redogör för metoder för undersökningen och 
därefter presenteras undersökningens resultat. 
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4. Metod 
 
I detta kapitel presenteras mitt val av metod som ligger till grund för min undersökning. 
Därefter kommer en beskrivning av mitt genomförande och till sist bearbetning och 
tolkning av materialet.  
 

4.1 Vetenskapsteori 
 
Jan Hartman, filosofie doktor i teoretisk filosofi och universitetslektor, poängterar vikten 
med en vetenskapsteori, för att kunna söka kunskap som bygger på vetenskap. Tidigare 
vetenskapsmän har använt sig av vetenskapliga metoder som anses vara normgivande för 
att finna kunskap. Hartman belyser två inriktningar positivism och hermeneutik. Positivism 
bygger på vetenskapliga mätbara händelser som har observeras och där det går att se vissa 
samband mellan mätresultaten. Dessa observationer och resultat omsätts i teorin för att 
förklara hur olika händelser hänger samman (Hartman 2004: 99, 105). Hartman hävdar att 
hermeneutiken inte söker kunskap utifrån ett mätvärde utan det centrala är att söka 
förståelse för individens beteende i deras livsvärld. Hur individen förstår sin livsvärld beror 
på vilka grunder som det sociala och kulturella samspelet har skapats. Enligt författaren 
handlar vetenskapen om att söka förståelse för hur individen uppfattar världen (Hartman, 
2004: 106f). Vidare menar Hartman att hermeneutik som metod handlar om: ”Förklaringar 
är svar på frågan ’Varför?’, förutsägelser på frågan ’Vad kommer att hända?’ eller ’Vad 
kommer att hända om vi gör så eller så?’”(Hartman, 2004:192). Enligt författaren går det 
att förstå individens värld och ge en förklaring för individens handling. 
 
Denna undersökning präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom jag eftersträvar 
delaktighet, förståelse och rätt att tolka. Uppsatsen handlar om att undersöka pojkars och 
flickors läsvanor och läsintresse. Utgångspunkten för min undersökning är litteraturstudier 
där tidigare forskningen utgör den teoretiska basen i bakgrunden där jag söker stöd för 
syftet i mitt arbete. De mätinstrument som jag har använt i min undersökning är intervjuer 
och enkäter, dessa insamlingsmetoder ger bra information och fungerar som komplement 
till varandra. 

4.2 Kvalitativ metod 
Hartman förklarar att kvalitativ metod bygger på förståelse för andra människor. Det är en 
process där man går från delar till helhetsuppfattning. Författaren menar att den tolkning 
som görs av ett beteende är utifrån den helhetsbedömning som har observerats om personen 
eller grupper.  Han betonar att svaren som undersökningen ger är kunskap som berättigar 
till en ny tolkning om personerna. Vidare upplyser Harman att kvalitativ metod bygger på 
olika regler som ska följas för att säkerställa den tolkning som görs (Hartman, 2004:274f). 
Författaren pratar om tre faser som ingår i ett linjärt arbetssätt. Den första delen är 
planeringsfasen. I det momentet ingår det att formulera en fråga som sedan styr hela 
undersökningen. Frågans utformning bestämmer vad man vill veta och vem eller vilka som 
ska ingå i undersökningen. I den andra delen bestäms hur datainsamlingen ska gå till och 
vilka kunskapskällor som anses användbara för att ge svar på den ställda frågan. När 



 

 9 

urvalsgruppen är bestämd sker datainsamlandet. Slutligen kommer den tredje delen, 
analysfasen, där datamaterialet ska bearbetas och tolkas (Hartman, 2004:277f). 
 

4.2.1 Intervju 
 
Professor Steinar Kvale skriver att forskningsintervjun är ett samtal och samspel mellan 
människor där det handlar om att samla in information till ett bestämt syfte. Intervjuaren 
och intervjupersonen är inte jämställda som de kan vara i ett vardagligt samtal, eftersom 
intervjuaren har en bestämd struktur och syfte med bestämda frågor. Författaren betonar 
intervjuarens intresse av personens erfarenhet i ämnet (Kvale, 1997:13). Vidare 
understryker författaren vikten av att intervjuaren är insatt i ämnet och förstår vilka 
möjligheter samspelet ger för att ta vara på intervjusituationen och ställa följdfrågor (Kvale, 
1997: 123). Professor Jan Trost betonar att intervjuaren bör undvika frågan: ”Varför? ”för 
det är ett uttryck som ibland används för att ifrågasätta ett beteende eller en åsikt, vilket kan 
medföra att den intervjuade känner sig tillrättavisad eller ifrågasatt. För att undvika 
situationer där intervjupersonen hamnar i ett trängt läger förordar författaren: ” ’Berätta 
vidare’, /…/ ’Hur menar du då?’, /…/ ”Vad betyder det? ”/…/ ”(Trost, 2005:83f). 
Författaren tycker att denna typ av följdfrågor ger djupare förståelse för den intervjuades 
svar på frågorna. Med stöd av Trost anses kvalitativ intervju vara av intresse om 
intervjuaren försöker förstå ett resonemang eller urskilja ett handlingsmönster hos den 
intervjuade (Trost, 2005: 14). Det blir en låg standardisering när det finns stora möjligheter 
till variation i samband med själva intervjun. Om det handlar om hög standardisering ska 
intervjuaren läsa upp frågorna på likartat sätt till alla och inte ge några extra förklaringar. 
Trost hänvisar till att begreppet strukturering används i olika sammanhang. Ett exempel på 
det är strukturering i samband med svarsalternativen i intervjun, det vill säga om 
svarsalternativen är fasta eller öppna. Används öppna frågor där inte fasta svarsalternativ 
förekommer blir intervjun ostrukturerad, vilket gör att den intervjuade bestämmer 
svarsalternativet. Vid hög grad av strukturering följer intervjuaren givna frågor som berör 
ett specifikt ämnesområde (Trost, 2005:19f). 
 
I min studie har jag valt kvalitativ intervju för att det passar bra till mitt syfte, det handlar 
om att söka förståelse och få bredare kunskap om intervjupersonernas erfarenheter hur 
deras undervisning ser ut för att öka elevers läsintresse. Kvale betonar vikten av etiska 
riktlinjer i samband med intervjun och förespråkar ett skriftligt avtal mellan intervjuaren 
och intervjupersonen, där samtycke för undersökningen och framtida användning av 
intervjun framgår (Kvale, 1997: 142). Intervjupersonerna som ställde upp på min intervju 
har inte skrivit ett avtal men de har fått information om vad undersökningen handlar om 
och jag har tagit hänsyn till personernas anonymitet och benämner intervjupersonerna 
”Helga”, ”Ellen” och ”Gustav”.  
 
I mina intervjusituationer har förhållningssättet varierat, det är nästintill omöjligt att 
intervjua olika personer på exakt samma sätt utan det förhållningssättet passar bättre på de 
intervjutillfällen där intervjuaren återkommer till samma person. Det innebär att mina 
intervjuer håller en låg grad av standardisering för att ge utrymme för variation. För att öka 
förståelsen för intervjupersonens svar valde jag ostrukturerad intervju där frågorna var 
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öppna och inte styrda av fasta svarsalternativ. Mot bakgrund av min arbetsmetod att föra 
anteckningar för hand innebar det att följdfrågor blev ett måste. Tystnaden som uppstod i 
samband med följdfrågorna var viktig för att ge intervjupersonen tid att fundera. Trost 
poängterar att för kvalitativa studier är låg strukturering ett alternativ (Trost, 2005:14, 19f).   
 

4.2.2 Enkät 
 
Docent Conny Svenning anser att enkäter inte behöver skickas ut per post, utan kan lämnas 
ut personligen. Om intervjuaren stannar kvar när personerna fyller i enkäten kallar han det 
för gruppenkät. Ytterligare fördel att genomföra på detta sätt är att det förhindrar att 
eleverna diskuterar enkätfrågorna innan alla har besvarat frågorna (Svenning, 1999: 118). 
 
Valet av metod beror på vad syftet är med undersökningen Trost anser att frågor som utgår 
med ett siffervärde eller ordval som till exempel: längre, fler eller mer då väljs en 
kvantitativ undersökning; om valet är kvalitativ då undviks den formen av jämförelse. 
Författaren säger att dessa metoder kan kombineras (Trost, 2003: 17). Trost säger: ”Om jag 
däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, 
eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, är en kvalitativ studie 
rimlig” (Trost, 2001:22). Enkätens utformning med fasta svarsalternativ eller öppna frågor 
styr enkätens syfte. En nackdel med fasta svarsalternativ kan vara att svaren passar mig 
som konstruktör, men den som ska svara kanske inte har samma referensram som 
konstruktören. 
 
Vid låg grad av standardisering kan däremot stora variationsmöjligheter få förekomma 
vilket kan ge ett mer levande formulär, som å ena sidan blir betydligt svårare att analysera 
och tillförlitligheten blir därmed lägre (Trost, 2001: 55). Fördelen med en högre grad av 
standardisering är att allt ska hållas konstant, allting ska vara likadant för alla som deltar i 
till exempel undersökningen. Det ger studien hög tillförlitlighet och hög tillförlitlighet är ett 
ideal som många utredare vill uppnå i sin studie. Vad gäller vilken grad av strukturering 
beror på frågornas karaktär vad intervjuaren vill veta. Om det handlar om en persons 
inställning om ett speciellt ämne då har enkäten hög grad av strukturering. Däremot om 
frågorna är öppna är enkäten ostrukturerad, vilket innebär att enkäten inte har några 
svarsalternativ. Vidare menar författaren att begreppet strukturering beror på om det 
betecknar enskilda frågor eller hela frågeformuläret (Trost, 2001: 56ff). Inställning till en 
fråga går att formulera på olika sätt Svenning menar att rangordning kan handla om att 
numrera sina svar (Svenning, 1999: 141). Enligt Trost kan rangordning ske vid attitydfrågor 
där svarsalternativ behandlar ”mycket bra”, ”ganska bra”, ”dåligt” eller liknande. 
Ytterligare skalor är nominalskala, där det inte finns någon given ordning mellan värdena 
på variabeln, till exempel variabeln om kön. Inom den kvalitativa forskningen ses däremot 
de nominala skalorna ofta som kategorier istället för variabler: ”Sålunda är kön då inte en 
variabel utan begreppet kön står för de två kategorierna kvinnor och män (Trost, 2001: 17f). 
I min enkätundersökning är kategori kön av stor vikt eftersom jag undersöker pojkars och 
flickors läsvanor och läsintresse. 
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Enkätundersökning har till stor del bestått av kvalitativa frågor, eftersom min ambition har 
varit att söka svar på flickors och pojkars läsvanor och läsintresse. Detta innebär att jag 
studerar ett handlingsmönster och inte ett siffervärde som det är i en kvantitativ studie 
(Trost, 2001:22). 
 
I min undersökning hade samtliga frågor fasta svarsalternativ. På tre frågor fanns möjlighet 
att komplettera svaret med egna alternativ. Denna kombination ger enkäten en hög struktur. 
Om undersökningen bygger på inställning till något ämne är det hög grad av strukturering 
(Trost, 2001: 57). Pojkars och flickors läsvanor och läsintresse bygger på deras inställning, 
vilket innebär att frågornas art har hög strukturering. 
 
I samband med undersökningen fanns det vissa svårigheter att agera likartat vi alla tre 
tillfällena eftersom elever är individer som är påverkade av sin närmiljö. Detta tillsammans 
med att min enkät distribuerades vid olika tillfällen under samma vecka bidrar till en låg 
standardisering. Däremot blev min presentation av arbetet och enkätundersökningens syfte 
presenterat på ett likadant sätt, vilket visar på en högre standardisering. 
 

4.3 Urvalsgrupp 
 
I mitt urval av intervjupersoner har jag valt tre lärare som är bekanta för mig. Valet är inte 
slumpmässigt utan det är ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005: 120). Nackdelen med ett 
bekvämlighetsurval är att urvalet inte blir representativt (Hartman, 2004: 243). I mitt urval 
har intervjupersonerna arbetat inom skolan i cirka två, femton respektive tjugosex år. 
 
Enkäten har delats ut till tre gymnasieklasser i Luleå Kommun. För de tre gymnasieklasserna 
tillsammans svarade sextiofem elever på enkäten, trettiosex flickor och tjugonio pojkar. 
Trost säger att ju större urval desto större chans att undersökningen är representativ mot 
befolkningen. Däremot är det svårt att besvara helt korrekt hur stort urval av personer som är 
relevant (Trost, 2001:36).  
 

4.4 Bortfall 
 
De elever som var på lektionen fyllde i sina enkäter utan att det blev något bortfall.  
 

4.5 Genomförandet 
 
Jag har använt mig av två insamlingsmetoder för att få svar på mina frågor angående 
pojkars och flickors läsvanor och läsintresse. Den kvalitativa intervjun har jag genomfört 
med tre svensklärare som arbetar på gymnasiet. Vid valet av personer som ska intervjuas 
förespråkar Svenning personer som är insatta i verksamheten (Svenning, 1999:103).  Även 
enkätundersökningen är av kvalitativ karaktär och har genomförts på tre olika program i 
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gymnasieskolan. Tanken med att använda två olika insamlingsmetoder är att de ska 
komplettera varandra och ge ett bredare resultat utifrån syftet.   
 

4.5.1 Genomförandet av intervju 
 
Innan själva intervjun startade pratade vi allmänt om att vara lärare och jag berättade om 
mitt examensarbete. Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen. Den första intervjun 
var i ett litet arbetsrum inom skolans lokaler och den andra var i ett större arbetsrum. Den 
tredje intervjun skedde via e-post. Eftersom det handlar om en relation mellan intervjuaren 
och den intervjuade är det av stor vikt att intervjua i en miljö där intervjuaren känner sig 
trygg för att minimera riskerna att bli störd (Trost, 2005: 41, 44). Det var kända miljöer för 
intervjupersonerna och de kunde känna sig bekväma i dessa lokaler. Det blev inga avbrott 
under intervjun utan vi kunde arbeta ostört. Eftersom en av intervjupersonerna svarade via 
e-post ville jag att alla tre intervjupersoner skulle ha samma förutsättningar, vilket innebar 
att frågorna mejlades ut i förväg. Ingen av intervjupersonerna ville bli inspelade på band, 
vilket hade underlättat inför bearbetningen. Varje fråga fanns nedskrivet på ett separat A4- 
ark med möjlighet att fästa ytterligare ark, tydlig numrering av varje fråga, för att minimera 
risken för missförstånd och hopblandning av frågorna. Vid intervjutillfället ställdes 
frågorna i den ordningen som återfinns i intervjuguiden. Svenning poängterar vikten av att 
intervjuaren lyssnar aktivt på intervjupersonen och inte argumenterar mot svaren som ges 
utan i så fall ställer en förtydligande fråga: ” Hur menar du? , Berätta lite mer om det här?” 
(Svenning, 1999: 114). 
 

4.5.2 Genomförandet av enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen delades ut till tre klasser på gymnasiet i Luleå vid tre olika tillfällen. 
Jag distribuerade personligen ut enkäterna till tre olika klasser. För att det inte skulle bli 
frågor under tiden som eleverna markerade sina svar, började jag med att presentera min 
undersökning. Därefter förklarade jag för dem att det var en anonym undersökning och att 
det inte går att spåra vilka elever som har svarat vad i enkäten, däremot var det av stor vikt 
för min undersökning att veta om det var flickor eller pojkar som har svarat. Jag stannade 
kvar medan eleverna fyllde i enkätformuläret. Trost understryker vikten med en positiv 
relation mellan de tillfrågade och den som lämnat ut enkäten (Trost, 2001:44).  
 

4.6 Bearbetning och tolkning av materialet 

4.6.1 Intervju 
 
Eftersom jag inte använde mig av bandspelare hade jag ett flertal sidor med råmaterial från 
två intervjuer att bearbeta. Backman poängterar att nackdelen med kvalitativa 
undersökningar bidrar till ett omfattande textmaterial (Backman, 1998:57). Till slut hade 
jag en textmassa med både fullständiga meningar, inringande ord och meningar med pilar 
samt extra förklaringar som blev resultatet vid följdfrågorna. Den tredje personens svar var 
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nedskrivna i löpande text, med en hel del ovidkommande text som jag har fått stryka. Här 
blir resultatet annorlunda då den intervjuades skriftspråk kommer till uttryck utan min 
tolkning. Kvale skriver att bandspelare, videobandspelare, anteckningar eller minnet är 
olika sätt att registrera intervjuer. Däremot förespråkar författaren att intervjuaren använder 
sig av bandspelare, eftersom det underlättar vid renskrivningen av intervjun samt 
koncentrationen vid intervjutillfället (Kvale, 1997: 147). 
 
Därefter var det dags för att tolka materialet vad intervjupersonerna hade svarat utifrån 
frågorna. Min metod här utgick från ett hermeneutiskt förhållningssätt där det handlar om 
att söka förståelse för intervjupersonens svar. Vad betyder innebörden av svaren? Varför 
ser det ut som det gör? (Hartman, 2005: 192). På vissa frågor fanns det svårigheter att förstå 
vad intervjupersonen hade menat, vilket gjorde att min egen tolkning fick ett större 
utrymme än om jag hade spelat in på band. Även att undersökningen är kvalitativ kan skapa 
problem vid tolkningen, på grund av att intervjuaren är intresserad av ett handlingsmönster 
och inte siffror och materialet blir omfattande. Detta fenomen kallar Svenning 
”analystekniska felslut”, vilket innebär att materialet kan feltolkas (Svenning, 1999: 155). 
Dock anser jag att mina intervjufrågor har bidragit till att jag har fått bredare kunskap om 
svensklärarens undervisning för att öka elevernas läsintresse. Alla tre intervjupersonerna 
har bidragit till flera exempel hur de arbetar, däremot saknar jag frågor som går mer på 
djupet där läraren berättar mer utförligt dels hur det visar sig att elevers läsintresse ökar och 
dels vad som kan orsaka att elever inte har läsvanor och läsintresse. Jag har valt citat som 
belyser svensklärarens läsintresse, för att peka på deras personliga intresse. Lärarens 
intresse bidrar till engagemang, för att motivera elevernas läsvanor och läsintresse. 
Ytterligare citat lyfter fram arbetsformen, för att visa på exempel hur läraren arbetar för att 
skapa eller utveckla ett läsintresse. I rapporteringsfasen återknyter Kvale till anonymiteten 
som ett viktigt moment för att inte bryta en överenskommelse (Kvale, 1997:109). När det 
gäller mitt urval av svensklärare hade jag valt för mig tre kända personer.  Tanken var att 
det inte skulle kännas obekvämt vid intervjutillfället utan att det skulle gå lättare att föra ett 
samtal kring frågorna när vi var bekanta. 
 

4.6.2 Enkät 
 
Vid tre tillfällen har jag besökt gymnasieklasserna, för att genomföra enkätundersökningen.  
Alla elever som ingick i undersökningen har besvarat enkäten, eleverna uppvisade en 
positiv inställning att besvara frågorna, vilket resulterade i sextiofem enkäter. För att få en 
större undersökning slogs alla tre klassers resultat ihop. Om antalet enkäter anses 
tillräckligt för att undersökningen ska anses tillförlitlig eller representabel för 
gymnasieelever kan alltid diskuteras, ett flertal enkäter ger ett bättre resultat och ökad 
tillförlitlighet, däremot kan jag utläsa vilka tendenser som finns bland undersökningens 
representanter. Mitt val av antalet klasser stöds av Trost som anser att alltför omfattande 
undersökning tar för mycket tid och bidrar till problem (Trost, 2001: 36). 
 
Enkäterna delades upp i två högar pojkar och flickor var för sig, vilket resulterade i att 
representationen var trettiosex flickor och tjugonio pojkar. Skillnaden mellan de olika 
grupperna var att flickorna var sju fler, därför presenterades resultatet i procentform. Syftet 
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var att det underlättar förståelsen för svaren, hur det ser ut mellan flickor och pojkar. I mitt 
genomförande av sammanställning söker jag stöd hos Svenning där han rekommenderar ett 
kodschema (Svenning, 1999: 172). Min utformning ser inte likadan ut men idén att göra 
någon form av tabell. Mitt bearbetningssätt innebär att jag har delat upp frågorna var för 
sig, skrivit ut svarsalternativen, en kolumn för flickor och en för pojkar och sedan satte jag 
streck för elevernas svarsalternativ. Svenning rekommenderar att öppna frågor ska tas om 
hand separat (Svenning, 1999: 170). I min undersökning behövdes inte detta, för att 
eleverna inte hade svarat extra på de öppna frågorna. 
 
För att tydliggöra elevernas svarsalternativ har jag presenterat detta i ett diagram. Alla 
frågor och svarsalternativ finns med i diagrammet och varje flick- och pojksvar 
representeras i en stapel. Svenning menar att bearbetning av data handlar om att mata in ett 
variabelvärde i datorn och nyttja dataprogrammet som sparar tid, och resultatet framställs i 
ett diagram (Svenning, 1999: 174ff). Diagrammet gav tydlig översikt över hur pojkar och 
flickor hade svarat. Därefter tolkades resultatet utifrån hermeneutiskt förhållningssätt som 
handlar om förståelse för resultatet och rätt till egen tolkning. Hartman menar att den som 
tolkar har möjlighet att ställa frågor såsom varför och vad för att öka förståelsen om 
flickors och pojkars svarsresultat (Hartman, 2004:192). 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuer och enkätundersökningen. Resultaten från 
de tre lärarintervjuerna presenteras var för sig och frågorna som har behandlats återfinns i 
bilaga 1. I presentationen benämns intervjupersonerna med ”Helga”, ”Ellen” och ”Gustav”. 
Därefter presenteras gymnasieelevernas enkätresultat i ett diagram. 
 

5.1 Intervju 1 ”Helga” 
 
Den första intervjun genomfördes med en kvinna som har varit verksam som svensklärare i 
cirka två år.  
 
Helgas personliga inställning är att skönlitteratur ska vara ett redskap, med det menar hon 
att elever blir duktigare språkmässigt (grammatiskt) av att läsa. Hon säger att elever får 
större förståelse för språket och har lättare att uttrycka sig i skriven text. 
 

Att läsa ska inte enbart vara en luftupplevelse utan min tanke är att elever ska uppleva att det finns en 
mening med bokvalet.  För att öka elevers intresse för läsning tror jag på att elever ska ha möjlighet 
att få välja fritt vilken bok de vill läsa. 
 

Ibland kan det vara av vikt att alla elever läser samma bok beroende på hur boken sedan 
redovisas. Att motivera alla elever samtidigt är svårt, det måste ständigt tänkas ut något 
som motiverar och driver elever att vilja läsa. Vid ett tillfälle skulle eleverna läsa boken 
Ondskan av Jan Guillou. För att få med de elever som anser att det är jobbigt att läsa har 
Helga provat med att kombinera med att se filmen efteråt. Eleverna får frågeställningar att 
fundera över under tiden som de ser filmen, för att sedan jämföra med boken. Vid ett annat 
tillfälle har Helga genomfört ett deckarprojekt där eleverna har fått välja mellan några 
deckarförfattare. De författare som hon rekommenderar är bland annat Camilla Läckberg 
och den norrländska författarinnan Åsa Larsson. Helga säger: 

 
Jag gillar kriminalromaner. Det som jag tycker är speciellt med Läckberg och Larsson är att de har en 
detaljrik beskrivning av själva händelsen ”mordet”. Det gör att läsaren kan bilda sig en bild om vad 
som händer. När eleverna har läst boken och funderat över vad som är typiskt för denna genre, säger 
Helga att eleverna får skriva sin egen kriminalhistoria.  

 
Vid kursstart besöker Helga biblioteket med sina elever, vid det tillfället har eleverna 
möjlighet att fråga bibliotekarien, men även att eleverna visas runt för att lättare hitta 
böcker som de söker. Eftersom bibliotekarien har kunskap om ett flertal författare kan hon 
motivera och rekommendera böcker som passar den enskilda individen. När det gäller val 
av litteratur säger Helga: 
 

Det finns viss litteratur som jag vill att eleverna ska ha läst. Därför är jag är med och styr valet av 
litteratur i svenska A medan eleverna får välja mer fritt i svenska B.  
 

I svenska B låter Helga eleverna dels ta del av klassiker och dels möjlighet att läsa äldre 
litteratur.   
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Helga berättar att hon har varit svensklärare på flera program bland annat 
fordonsprogrammet och där väljer pojkarna historiska romaner till exempel Peter Englunds 
Vikingatiden. På estetiska programmet väljer flickorna dokumentärromaner. De vill läsa om 
händelser som människor har upplevt och inte är påhittade, till exempel om flickor som 
drabbas av anorexia. Pojkarna på estetiska programmet är intresserade av fantasyböcker. 
Medieprogrammets flickor och pojkar de läser ungdomsromaner som till exempel Kort kjol 
och Grön cell et cetera. De väljer inte böcker som är mer flick – eller pojkbetonade.  
 

Ett bra sätt att motivera sina elever att läsa är att de får välja fritt. Det är första inkörsporten till att 
elever ökar sitt läsintresse. Valet av bok är inte alltid det viktigaste, däremot gillar jag psykologiska 
thrillers som jag gärna ser att eleverna läser, för att i dessa böcker finns en hel del att diskutera.  

 
Antalet böcker elever läser beror en hel del på vilket program de går som till exempel 
fordonsprogrammet där läser elever två böcker per termin. Till skillnad från estet – och 
medieprogrammet där läser de tre böcker per termin, men de elever som har läst flest 
böcker är de elever från frisörprogrammet de läste fem böcker per termin.  
 

Under mina två år som lärare har jag sett att flickor har ett större läsintresse än pojkar, däremot är det 
skillnad på pojkar i årskurs ett mot årskurs tre. Pojkarnas läsintresse ökar i årskurs tre. 

 
Enligt Helga har läsmiljön betydelse om det hade funnits ett ”mysigt läsrum där elever kan 
krypa upp i en soffa eller mysa med kuddar” då tror Helga att läsintresset hos de flesta 
elever skulle öka. Helga tror att den fysiska miljön är viktig, för att elever ska kunna koppla 
av och njuta av sin läsning. Det finns inget speciellt läsrum utan de flesta elever sitter i 
klassrummet, men om det är tyst i korridoren får elever välja att sitta utanför klassrummet. 
Någon gång har elever gått till biblioteket för att läsa, men där är det svårare att se om 
eleverna läser sina böcker, säger Helga. 
 

5.2 Intervju 2 ”Ellen” 
 
Den andra intervjun var med Ellen som har varit verksam som svensklärare i cirka 15 år. 
 
Ellens personliga inställning till att läsa skönlitteratur är att litteraturen har mycket att 
förmedla till läsaren, dels handlar det om bildning och dels är det en stund för njutning: 
 

Jag vill visa eleven att det finns en mängd av skönlitteratur att välja på beroende på vilket intresse de 
har. Dessutom vill jag att de ska få förståelse för svensk kultur men även för andra människors sätt att 
leva. 

 
Det finns olika sätt att inspirera elever att läsa böcker, säger Ellen, som till exempel när 
skolan bjuder in en författare, då brukar en del elever säga ”vad häftigt”. De elever som 
säger att det är ”tråkigt och jobbigt att läsa böcker” har ibland efter författarbesöket velat 
läsa samma bok som författaren berättade om. 

 
Jag tycker det är en utmaning att inspirera de elever som tycker det är jobbigt och tråkigt att läsa 
böcker. Det handlar inte enbart om att hitta rätt genre för dessa elever utan jag vill förstå varför de 
tycker det är jobbigt och tråkigt och hur kan jag hjälpa dem. 
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Ellen säger att boksamtal har positiv effekt på de flesta elever. Eleverna tycker det är 
intressant att lyssna på sina klasskamrater och diskutera samma bok eller olika böcker. 
Ellen berättar: 
 

Eleverna efterfrågar att sitta i smågrupper och diskutera sina lästa böcker. Däremot vill jag att klassen 
samlas innan lektionen är slut för att summera gruppernas diskussion. Elevernas läsintresse kan öka 
genom att de får höra vad andra har att säga om den lästa boken.  De elever som tycker bokläsning är 
tråkigt och jobbigt brukar vara positiva till att sitta i smågrupper och samtala. 

 
De elever som anser att det är tråkigt och jobbigt att läsa är övervägande pojkar, men det är 
inte ovanligt att det finns flickor som tycker likadant. Ellen säger:  
 

Pojkar anser inte att de har tid att läsa, de vill hellre sporta eller spela dataspel. De flickor som inte vill 
läsa tycker inte att det finns några bra böcker som de vill läsa.  

 
Eleverna skriver ner vilka typer av böcker som de är intresserade av att läsa och hur de vill 
arbeta med boken. Ellen säger att det ökar elevdelaktigheten. 
 
Det finns ett varierat utbud av författare och genre. De böcker som Ellen anser har varit 
svårast att rekommendera till elever är fantasyböcker, för det handlar om en genre som 
tidigare inte har varit intressant för mig, dock är det ett flertal elever som tycker om denna 
typ av litteratur. Ellen berättar att hon försöker få elever att variera sitt val av böcker för att 
de ska prova på nya författare eller en annan genre. 
 
Under de år som Ellen har varit verksam som lärare berättar hon att det var större skillnader 
mellan flickor och pojkars val av litteratur när hon började för cirka 15 år sedan än vad det 
är i dagsläget: 
 

Förr valde flickor kärleksinriktade böcker och pojkar valde mer böcker som handlade om sport och 
bilar. Nu läser flickor och pojkar mer likartade böcker såsom deckare och fantasyberättelser.  Däremot 
läser flickor mer böcker som skildrar verkligheten såsom självbiografier och dokumentärromaner.  

 
Ett önskemål från Ellen är att elever ska fortsätta att läsa böcker hemma eftersom de inte 
hinner med mer än cirka 2-3 stycken böcker per termin på grund av att det finns andra 
moment i svenskan som måste genomföras. 
 
Ellen påpekar att eleverna efterfrågar mysigare ställen där de kan sitta och läsa. Eftersom 
det inte finns lokaler att tillgå sitter de i klassrummet eller ute i korridoren. De flesta elever 
sitter kvar i klassrummet medan det finns några som efterfrågar lite bakgrundsmusik som 
gör att de kan koncentrera sig bättre. 
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5.3 Intervju 3 ”Gustav” 
 
Den tredje intervjupersonen ”Gustav” har arbetat totalt inom läraryrket i 26 år varav 12 år 
på gymnasiet undervisat i ämnet svenska. Han är numera pensionär. 
 
Gustav säger att: "Skönlitteratur är en fantastisk tillgång!" Han har läst och läser massor av 
böcker; tusentals sidor varje år. Gustav framhåller vad någon författare har sagt: 

 
Läsandet gör det möjligt att backa fram och tillbaka i en tanke. Man kan se hur olika idéer hänger ihop 
och om de håller för närmare granskning. 

 
Vidare säger Gustav att han läser olika slags litteratur: romaner, deckare (gärna på 
engelska) upplevelse- och uppbyggelselitteratur, teologisk litteratur, biografier, 
reseskildringar. Gustav menar: ”Att läsaren lär känna olika miljöer, personligheter och 
berikas och förhoppningsvis uppfylls av det lästa.” Under Gustavs tid som verksam 
svensklärare var det varierande undervisning. Gustav berättar: 
 

Mina arbetsmetoder handlade om att eleverna ibland fick läsa korta stycken ur kända böcker och ibland 
berättade jag om epoken eller sammanhanget där böckerna hörde hemma. De fick skriva ner sina 
tankar, skriva recensioner, berätta för andra i klassen vad de läst för att stimulera till mer läsning. 
Ibland spelades det upp avsnitt ur dramer eller eleverna läste roller ur dem.  
 

Litteraturhistorieboken var ofta till stor hjälp, anser Gustav. Ibland var det Gustav som 
bestämde läsningen. Skolan hade en hel del klassuppsättningar med kända romaner eller 
dramer och då kunde alla elever läsa och jämföra eller besvara frågor som Gustav eller 
läroboken formulerat. Ibland fick eleverna läsa efter eget val. 
 
Valet av böcker som Gustav gjorde styrdes ofta av epokstudier: antiken, renässansen, 
romantiken och realismen. Då blev litteraturläsningen rätt styrd av läraren både genom att 
läsa antologitexter eller genom val av lämplig litteratur inom epoken. Eleverna fick också 
välja egen litteratur inom tidsepoken till exempel när det handlade om romantiken och 
realismen. 
 

När jag styrde litteraturläsningen, där följdes pojkar och flickor åt. Sen i övrig läsning berodde nog 
sammansättningen på klassen om det var en humanistisk-, en samhällsvetenskaplig eller en 
ekonomiklass. I de tvååriga var ibland läsviljan mindre än i de treåriga. 
 

Gustav betonar att i det fria valet av litteratur fanns det vissa skillnader mellan pojkars och 
flickors läsintresse. Gustav berättar att spänningsromaner var viktigare för pojkar än för 
flickor. Flickor tyckte mer om relationsromaner och kärleksromaner. 
 

Intresset hos elever med till exempel läs- skrivstörningar, ointresse i hemmet, alltså liten stimulans 
för bokläsning matchar inte deras vardagsintressen. Där är det svårt att hitta litteratur som fångar 
intresset och det finns skillnader oavsett om det är flickor eller pojkar. 

 
Det var viktigt att uppmuntra eleverna att läsa så mycket som möjligt, eftersom det berikar 
språket, fantasin och vidgar perspektivet. Gustavs krav var att de skulle läsa minst tre 
skönlitterära böcker per termin. 
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Gustav är övertygad att både hemmiljön och skolmiljön har betydelse för läsningen. Eget 
rum med bra belysning och skön lässtol och i skolan behövs viss avskildhet ett grupprum 
eller bibliotek där tystnad råder. Gustav säger: "Tyvärr finns det i dagens skola inte många 
avskilda rum för skön läsning." 
 

5.4 Intervjusammanfattning 
 
Resultatet visar att alla tre intervjupersonerna har en positiv inställning till att läsa 
skönlitteratur. Lärarnas intresse för litteraturläsning löper som en röd tråd genom hela 
undersökningen. För att öka pojkars och flickors läsintresse har intervjupersonerna 
beskrivit olika arbetsformer på ett kreativt sätt. Att läsa skönlitteratur anser 
intervjupersonerna bidrar till ökad kunskap om sig själv och andra människors livsvärld. 
Intervjupersonerna har skilda erfarenheter om skillnaden mellan pojkars och flickors 
läsintresse. Helga berättar att flickor har ett större läsintresse än pojkar, däremot ökar 
pojkarnas intresse för litteratur, i årskurs tre. Enligt Ellen förespråkar pojkar dataspel och 
andra aktiviteter framför bokläsning. Även Gustav anser att det är skillnad mellan pojkars 
och flickors läsning, men det beror mer på vilket gymnasieprogram eleverna har valt. 
Nästkommande avsnitt visar enkätresultatet. 
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5.5 Enkät 
 
De sammanställda resultaten från enkäterna i tre gymnasieklasser redovisas tillsammans 
medan samtliga enkätfrågor finns i bilagan 2. Då antalet flickor och pojkar inte är lika 
många till antal redovisas resultatet i procent för att få det jämförbart. 
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Figur 1 Svar enkätfråga 1 

Det är 50 procent av flickorna som har svarat att det är roligt att läsa böcker medan det är 
18 procent av pojkarna. Knappt 40 procent av pojkarna upplever det intressant att läsa 
böcker mot knappt 30 procent av flickorna. Det är dubbelt så många pojkar som upplever 
läsningen som tråkig och jobbigt gentemot flickorna. 
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Figur 2 Svar enkätfråga 2 

Resultatet visar att avkoppling motiverar flickor att läsa böcker. Pojkarna motiveras att läsa 
böcker och väljer genre samt författare. Resultatet visar att flickor motiveras utifrån genre 
och författare. Knappt 25 procent av pojkarna motiveras utifrån måsten.  
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Figur 3 Svar enkätfråga 3 

Diagrammet visar att drygt 50 procent av flickorna har ingen som påverkar dem att läsa 
böcker. Pojkarna har inte något utmärkande val utan påverkas jämt fördelat över alla 
alternativ. 
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Vem väljer vilka skönlitterära böcker som skall läsas i 
skolan?
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Figur 4 Svar enkätfråga 4 

Resultatet visar att 50 procent av flickorna tycker att läraren och eleven väljer tillsammans. 
För pojkarna visar resultatet att cirka 40 procent vardera tycker att läraren respektive 
läraren och eleven väljer tillsammans. 
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Figur 5 Svar enkätfråga 5 

Resultatet visar att flickor övervägande läser självbiografier och därefter fantasy. Pojkar 
läser helst fantasy följt av deckare.  
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Hur ofta läser du böcker på fritiden?

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Varje dag 1-3 ggr/vecka 1-3 ggr/månad Aldrig

%

Pojkar
Flickor

 
Figur 6 Svar enkätfråga 6 

Enligt resultatet läser flickorna vid fler tillfällen på fritiden än pojkarna. Medan 
övervägande pojkar aldrig eller sällan läser böcker på fritiden. 
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Figur 7 Svar enkätfråga 7 

Resultatet visar att både flickor och pojkar väljer helst att läsa böcker på kvällen. En stor 
del av pojkarna väljer att läsa böcker i skolan medan flickor väljer att läsa böcker under lov. 
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Är miljön runt omkring viktig när du läser böcker?
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Figur 8 Svar enkätfråga 8 

Diagrammet visar att de flesta flickorna tycker att miljön runt omkring vid läsning är 
ganska viktig tätt följt av inte särskilt viktig. För pojkarna visar diagrammet att alternativet 
ganska viktig är vanligast följt av inte alls viktig. 
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Figur 9 Svar enkätfråga 9 

Lika många pojkar som flickor 45 procent läser helst i sängen. I andra hand spelar miljön 
ingen roll för flickor, medan pojkar föredrar att läsa i soffan. 
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5.6 Enkätsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar enkätresultatet att knappt 80 procent av flickorna var positiva till 
att läsa skönlitteratur mot 55 procent av pojkarna. Drygt 50 procent av flickorna läser 
självmant medan pojkarna låter sig påverkas att läsa av kompisar, föräldrar och läraren. 64 
procent av flickorna läser minst 1gång i veckan mot 31 procent av pojkarna.  
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras om min intervju och enkätundersökning har hög/låg reliabilitet 
och validitet. Ambitionen med uppsatsen är att få förståelse för pojkars och flickors 
läsvanor och läsintresse. Dessutom få en inblick i hur svenskläraren använder sig av 
skönlitteratur i undervisningen för att öka elevers läsintresse. 
 

6.1 Reliabilitet och validitet 
 
Det finns två begrepp som bör definieras i samband med intervju – och enkätundersökning:  
 

• Validitet, att mätinstrumentet mäter det som är tänkt att mätas  
• Reliabilitet, tillförlitlighet, att mätningen är stabil och inte påverkas av 

omgivningen 
 
För mätinstrumentets validitet menar Svenning att det finns aspekter att ta hänsyn till för att 
undersökningstillfället ska anses beskriva verkligheten. Författaren menar att 
frågekonstruktionen och den som intervjuar avgör om den intervjuade förstår och svarar 
öppet på frågorna. Vidare säger författaren att begreppet tillämpas på undersökningens inre 
och yttre validitet. Den inre validiteten belyser arbetets upplägg och de olika delarna som 
ingår i arbetet. Medan den yttre validiteten belyser hur intervjuaren ställer sina frågor och 
om det är till rätt målgrupp (Svenning, 1999:60f). 
 
I mitt arbete har jag använt mig av litteraturstudier för att belysa tidigare forskning.  Mitt 
mätinstrument har varit intervju och enkät för att få kompletterande svar från både lärare 
och elever. Svenning förklarar att detta handlar om ett ”designerarbete” och ger inre 
validitet (Svenning, 1999:61). Trots att intervjun utfördes på olika sätt anser jag att mina 
intervjuer har hög yttre validitet. Mina frågor ställdes till svensklärare som arbetar i 
gymnasieskolan och jag fick tillfredsställande svar från alla intervjupersoner. Dock 
hänvisar Svenning till ”innehållsvaliditet” där han lyfter fram frågan om alla aspekter från 
frågeställningen har lyfts fram (Svenning, 1999: 62). Utifrån mitt syfte och 
frågekonstruktion anser jag att intervjun har uppfyllt det som var tänkt att den skulle göra 
för att ha hög validitet. 
 
Likaså mätinstrumentet enkät ska ses utifrån en inre och yttre validitet.  Den inre validiteten 
för enkätundersökningen är kopplat till min litteraturstudie och mitt syfte. Jag anser att 
arbetet har en röd tråd och uppfyller hög validitet. Eftersom min enkätundersökning riktar 
in sig på gymnasieelevers läsintresse och läsvanor. Svenning framhåller hur viktigt det är 
att se kopplingen mellan teori och empiri (Svenning, 1999:61). Den yttre validiteten ska se 
till hur min frågekonstruktion fungerar i verkligheten. Enkätens utformning med tydliga 
frågor och konkreta svarsalternativ ger hög yttre validitet i mitt arbete. Även min 
presentation av undersökningen för att minska risken för missförstånd ger hög validitet. 
Trost menar att missuppfattning ger låg validitet för då avser inte mätinstrumentet det som 
är tänkt att mätas (Trost, 2001:61). Svårigheter uppstår när det ska dras slutsatser utifrån 
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enkätresultatet eftersom det var 65 elever som var med i undersökningen, som ska 
representera gymnasielever som läser svenska A, i Luleå Kommun. Detta innebär att 
slutsatserna får ses i förhållande till omfattningen av studien. Även med denna aspekt är det 
av stor vikt att se arbetet som helhet, vilket Svenning hänvisar till i vetenskapliga 
sammanhang (Svenning, 1999:61). 
 
Vad gäller intervjuns reliabilitet hänvisar Trost till ett traditionellt synsätt där intervjun 
handlar om ett statiskt förhållningssätt. Där det avser att intervjuaren ska förhålla sig 
likadant vid alla intervjutillfällen. Författaren pekar på problem med ett sådant synsätt, för 
att människan inte är ett statiskt förhållande, utan en aktör, under ständig förändring genom 
sina handlingar. Reliabilitet bygger på kvantitativa studier, där det handlar om variabler och 
värden. I kvalitativa intervjuer ligger intresset av att få vetskap kring individens tankesätt; 
såsom i min intervju där det handlar om lärarens syn på att läsa skönlitteratur. Trost 
hänvisar till svårigheter i att se reliabilitet i en kvalitativ intervju och vid kvalitativa 
intervjuer ökar risken för felsägning eller missförstånd på grund av frågornas art, som kan 
leda till minskad reliabilitet. Författaren bedömer det märkligt att i kvalitativa studier tala 
om reliabilitet, även om det ska handla om en viss tillförlitlighet i samband med 
undersökningen (Trost, 2005: 59ff).  
 
Eftersom mina intervjuer har gått tillväga på olika sätt blir det låg reliabilitet mellan de tre 
intervjupersonerna. Två blev intervjuade och den tredje ville svara via e-post. Visserligen 
skickades intervjufrågorna ut i förväg till samtliga intervjupersoner, vilket innebär att alla 
intervjupersoner får samma förutsättningar att se frågorna innan. Dock blev det högre 
reliabilitet mellan de två intervjupersonerna som intervjuades, eftersom det skedde med 
samma förhållningssätt och utan påverkan av omgivningen. Kvale hänvisar till intervjuns 
objektivitet som kan påverka låg eller hög grad av reliabilitet, där samspelet mellan 
intervjuaren och intervjupersonen spelar stor roll (Kvale, 1997: 64). Ytterligare moment 
som förhindrar en hög reliabilitet var att ingen av intervjupersonerna ville bli inspelade på 
band. Att skriva för hand har vissa svårigheter dels att komma ihåg var personen berättar 
och dels att hinna uppfatta nyanser hos den som svarar. När det gäller svaren via e-post 
finns det risk för att personen missförstår frågan och det uppstår tveksamheter kring svaren. 
Ytterligare är att intervjuaren inte har möjlighet att ställa följfrågor, vilket kan behövas om 
svaren är tveksamma. Även reliabilitet i hur intervjuaren har fört antecknar bygger på 
individens objektivitet (Ibid). 
 
För enkätens reliabilitet hänvisar Trost till att begreppet reliabilitet passar bäst för 
kvantitativa undersökningar, där det handlar om en mätning som ger ett värde som ska 
värderas. För att mätvärdet ska få ha hög reliabilitet krävs att mättillfället görs om vid ett 
annat tillfälle, men vitsen är att mätvärdet ska bli densamma (Trost, 2001:57).  
 
För att det ska vara hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning krävs att undersökningen 
har en standardisering (Trost, 2001: 60). När det gäller reliabilitet vid enkätundersökningen 
finns det risk att elever får olika förutsättningar på grund av vilka frågor som eleverna 
ställer. För att förhindra missförstånd är en presentation av uppgiften viktig. Innan jag 
delade ut enkäten berättade jag för eleverna mitt syfte med undersökningen och att deras 
svar skulle vara en del i mitt arbete, men att svaren inte gick att spåra till vem som har 
svarat. Om ett flertal missuppfattar frågan handlar det om låg grad av reliabilitet, vilket 
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även resulterar till låg validitet (Trost, 2001: 61). Eleverna fyllde i enkäterna utan att 
behöva ställa några frågor. Dessutom var det inga andra störande moment, vilket 
resulterade att alla kunde fylla i enkäterna utan avbrott. Det innebar att min 
enkätundersökning har hög reliabilitet i detta avseende (Ibid).  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras resultatet, hur läsvanor och läsintresse ser ut bland flickor och 
pojkar. 
 

6.2.1 Styrdokument, lärarperspektiv om elevernas läsintresse 
 
Om pojkar och flickor får ett läsintresse tror jag bygger på samverkan med andra 
människor. Människan påverkas av sin omgivning i uppväxtmiljön, i skolan och 
tillsammans med kamrater som har stor inverkan. Lärarens egen erfarenhet av 
litteraturläsning har stor betydelse för att motivera elever att vilja läsa skönlitteratur. De 
elever som har läsintresse med sig hemifrån har förhoppningen att den ska breddas och 
fördjupas. För de elever som inte har något läsintresse med sig hemifrån handlar det om att 
skolan blir delaktig i att skapa ett läsintresse. Gustav poängterar i intervjun att flera av hans 
elever som har läs- och skrivsvårigheter inte har något läsintresse hemifrån med sig till 
skolan. Det blir problem för dessa elever att fullfölja skoluppgifter och klara kursplanens 
uppsatta mål som krävs för att klara av sin skolgång. Målen för ämnet svenska är att 
eleverna ska läsa skönlitteratur, för att utveckla sin fantasi och eget lärande. Litteraturen ska 
belysa flera tidsperioder, olika kulturer, författarskap utifrån svenska, nordiska och 
internationella verk. Eleven ska även få kunskap och erfarenhet om sitt eget lärande, 
individuellt eller tillsammans med andra (Internet 5). Det finns elever som kommer till 
gymnasiet utan intresse eller vanan för att läsa böcker. Brodow och Rininsland (2005) 
belyser i sin undersökning att vissa elever på yrkesförberedandeprogram inte orkar läsa 
längre än 10 minuter, för att de inte förstår innebörden i texten. 
 
Kursplanen för svenska A betonar ”vidareutveckla sin förmåga att läsa” och enligt min 
mening känns det väldigt vagt. Vad innebär förmåga och vad förväntas av elever som 
kommer från grundskolan, vilken läsnivå är acceptabelt när elever börjar på gymnasiet. Om 
elever har dåliga förkunskaper i att läsa, finns det troligtvis ett motstånd och det blir ett 
dilemma att skapa ett läsintresse. Ytterligare är att flera av kursplanens mål, förväntar sig 
att eleven redan har ett läsintresse. Detta är för mig obegripligt hur elever med liten 
läsförmåga har möjlighet att uppnå målen och samtidigt känna glädje. För att läraren ska ha 
möjlighet att skapa ett läsintresse krävs bakomliggande förståelse för varje enskild elev som 
inte kan eller vill läsa. Imsen (2000) förklarar att elever behöver motivation och det handlar 
om ett samarbete mellan individens känslor, tankar och förnuft. Arfwedson (1998) påpekar 
svårigheter med att förmedla ett lektionsinnehåll som passar alla elever och ger dem 
förutsättning till ett eget lärande. Här belyser författaren ett dilemma eftersom elever 
befinner sig på olika kunskapsnivåer och har olika behov utifrån sitt eget lärande. Det som 
tidigare har nämnts om kursplanens mål ger ingen vägledning utan lärare och elever får 
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tillsammans hitta en strategi för att skapa ett läsintresse. Lärarens agerande är av stor vikt 
och det visar sig i mina intervjuer med Helga, Ellen och Gustav. 
 
De har alla tre personlig erfarenhet av att läsa böcker och de anser att läsa innebär bildning 
och njutning. Även Brodow och Rininsland (2005) lyfter fram ett positivt förhållningssätt 
som kan öka elevers läsintresse. Författarna menar att lärare som är kunniga och pålästa i 
sitt ämne har större chans att få elever med ökat läsintresse. De menar att det är av stor vikt 
om läraren kan föreslå litteratur till eleverna. Lärare som har läst ett flertal böcker i blandad 
genre har större chans att motivera elever att läsa böcker. Däremot är Molloy (2002) mer 
skeptisk i sin undersökning. Hon anser att lärarna inte tar tillvara elevernas egna frågor 
kring läst litteratur. Författaren anser att det leder till att elever inte känner lärarens 
engagemang för deras skrivna texter. Detta innebär att läraren missar en viktig bit för att 
stimulera elevens utveckling och möjlighet till språklig kommunikation, dessutom kan det 
bidra till minskat läsintresse. 
 
Eriksson (2005) lyckades i sitt läsprojekt att under fem veckor låta eleverna läsa vad de 
ville. Författaren vänder trenden hos pojkarna på industriprogrammet och skapar ett 
läsintresse. De intervjuade pekar också på att elever ska ha möjlighet att ibland välja vilken 
litteratur som ska läsas, för att öka elevers intresse. 
 
Helgas förslag att koppla film och litteratur anser jag motiverar elevens intresse. Här får 
eleven möjlighet att analysera film och se olika kopplingar, vilka sedan kan jämföras med 
hur boken framställer vissa händelser. Helga anser att hennes elever har ökat sitt läsintresse. 
Helga ger förutsättningar för elevers mognad och personlig utveckling. Det finns fördelar 
med att först läsa den angivna boken som till exempel Ondskan av Jan Guillou och sedan se 
filmen. Eftersom de upplevs på olika sätt har lärare och elever då möjlighet att diskutera 
och analysera olika aspekter. Ett annat arbetssätt som Helga använder sig av är 
deckarprojekt. Då låter Helga eleverna läsa en kriminalroman och därefter skriver de sin 
egen kriminalhistoria. Här får eleverna ge uttryck för sin egen fantasi som ingår i ett av 
målen för svenska. 
 
Den andra intervjupersonen, Ellen, motiverar elever till att läsa böcker genom att bjuda in 
författare. Vid sådana tillfällen har eleverna möjlighet att ställa frågor som berör både 
innehåll och författarskapet, men även författarens högläsning kan levandegöra innehållet i 
boken. Vid andra tillfällen förespråkar Ellen boksamtal och eleverna diskuterar antingen i 
smågrupper och/eller i helklass. Dessa tillfällen handlar om språklig kommunikation i liten 
eller större grupp. Ett bra sätt för eleverna att sätta ord på sina tankar och vidareutveckla 
frågor som dyker upp i samband med bokläsningen. Liksom Gustav uppmuntrar eleverna 
att skriva ner sina tankar i samband med läsningen dels för att delge de andra i klassen och 
dels för att det ska stimulera till fortsatt läsning. Just detta arbetssätt efterfrågade Molloy 
(2002) i sin undersökning för att elever ska stimuleras och utveckla sina egna tankar. Helga, 
Ellen och Gustav var ense om att elever ska ha möjlighet att ibland välja vilken litteratur 
som ska läsas, för att öka elevers läsintresse. Det är positivt att det finns lärare som är 
intresserade av att hitta sätt för att motivera till bokläsning. Alla tre intervjupersoner lyfter 
fram olika kreativa sätt för att motivera elever att läsa böcker, men deras gemensamma mål 
är att väcka intresse och läslust hos både flickor och pojkar. Även jag anser att man som 
lärare ska vara engagerad och målet ska vara att skapa läsintresse som ger läsvanor. 



 

 30 

 

6.2.2 Lärarperspektiv om elevernas läsvanor 
 
PISA rapporten visar att 15 åriga svenska pojkar och flickor har bättre läsförståelse jämfört 
med pojkar och flickor i andra länder, däremot har svenska pojkar sämre läsförståelse 
jämfört med svenska flickor. I Malmgrens (1992) undersökning visade det sig att pojkar 
som gick i naturvetarklassen hade läsvanor med sig hemifrån, de var allmänt 
studiemotiverade. Medan pojkarna från verkstadsklassen ansåg att det var jobbigt och 
tråkigt att läsa. Dessa pojkar var inte studiemotiverade och de var mer intresserade av 
medieutbudet. Visserligen är detta en äldre undersökning, men det finns likheter med 
Erikssons (2005) läsprojekt på industriprogrammet. I den studien ingick flera pojkar som 
aldrig hade öppnat eller läst böcker. De flesta orkade inte läsa hela lektionstiden utan gav 
upp tidigare innan lektionen var över. Dessa pojkar har inget läsintresse som har bidragit 
till att få läsvanor. En av pojkarna berättade att han var skoltrött och hade varit det sedan 
årskurs ett, det vill säga i elva år. Detta låter helt ofattbart. Varför har att ingen lärare 
tillsammans med föräldrar lyckas bryta pojkens negativa inställning till skolan och hittat 
något arbetssätt som motiverar till pojkens lärande. Vilka resurser som finns och hur de 
används i skolan avgör till stor del hur det går för de elever som inte orkar eller har dålig 
studiemotivation. I just detta specifika fall med pojken som har varit skoltrött i elva år, kan 
det finnas sociala problem som gör att han inte har stöd hemifrån. Däremot handlar det om 
att sätta in resurser i tidiga år speciellt när det handlar om lästräning. Erikssons (2005) 
läsprojekt visade sig vara positivt. Flera av pojkarna som ingick i projektet fick efter tre års 
tid ett ökat läsintresse som gav bättre läsvanor. Jag tror att det handlar mycket om att 
motivera på rätt sätt, att ha något att erbjuda som lärare, för att öka elevers läsintresse och 
läsvanor.  
 
Nordström (1997) poängterar att pojkar har andra intressen som till exempel actionfilmer 
och andra mediefilmer. Han menar att det är viktigt att undersöka och ta lärdom av att en 
del pojkar inte tycker om att läsa. Liksom i Malmgrens (1992) undersökning berättade ett 
flertal av pojkarna att de var intresserade att titta på filmer med makt och kamp. Egentligen 
är det inget fel att vara intresserade av mediekultur som förespråkar makt och kamp, utan i 
dessa fall går det att föra en diskussion om goda och onda kamper och sätta i detta i ett 
större perspektiv det vill säga göra elever medvetna om: Vad händer ute i samhället? Vilka 
kamper utspelas på gott och ont. Här anser jag att läraren har möjlighet att diskutera 
demokrati, vilka värderingar har vi när det gäller olika saker som händer i vår närhet. Att 
sätta sig in i pojkarnas livsvärld och ta tillvara deras intresse går det att skapa läsintresse 
som förhoppningsvis ger förbättrade läsvanor.  
 
Intervjupersonerna har skilda uppfattningar om vilka typer av böcker som elever läser 
beroende på vilket gymnasieprogram de går på. Pojkarna på det estetiska programmet läser 
fantasyböcker medan pojkarna på fordonsprogrammet läser historieböcker. Helga betonar 
skillnaden mellan flickor och pojkar på det estetiska programmet, flickor läser 
dokumentärromaner medan pojkar läser fantasyböcker. Ellen framhåller att det var större 
skillnader i bokval mellan pojkar och flickor för 15 år sedan än vad det är i dagens skola, 
förr läste flickor kärleksromaner och pojkar valde böcker som handlade om sport och bilar. 
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I Ellens klasser väljer både flickor och pojkar deckare och fantasyböcker. Gustav betonar 
att elever med läs – och skrivsvårigheter har svårt att hitta litteratur och det finns skillnader 
oavsett om det är flickor eller pojkar. Gustav framhåller att det är skillnader i bokvalet 
mellan flickor och pojkar, för pojkar väljer spänningsromaner medan flickorna väljer 
relationsromaner. Den direkta motsatsen i valet av litteratur framkommer på det estetiska 
programmet där Helga är verksam, men även Gustav påpekar skillnader mellan flickors och 
pojkars bokval. Min tolkning av detta är att flickor tenderar att välja böcker där de kan sätta 
sig in i karaktärens liv, kanske se likheter med sitt eget liv, medan pojkar väljer litteratur 
där det finns hjältar. I första hand är det viktigt att elever får igång sitt läsande och ökar sitt 
läsintresse, därefter finns det möjlighet att utveckla bokrepertoaren.  
 
I Malmgrens (1992) andra intervjuundersökning visade det sig att flickorna från 
konsumtionsklassen och humanistklassen hade en positiv inställning till att läsa böcker och 
de hade läsvana hemifrån. Flickornas val av böcker var varierande och de läser både 
kärleksromaner och verklighetstrogna böcker. Det fanns även flickor som hellre läser 
veckotidningar än böcker. En del av flickorna är även intresserade av media och de ser 
filmer som handlar om både maktkamp och kärlek. Det som skiljer flickorna åt är att 
flickorna som går i konsumtionsklassen är motståndare mot litterär bildning.  
 

6.2.3 Vad pojkar och flickor anser om sina läsvanor och läsintresse 
 
För att få en rättvis bild av pojkars och flickors läsvanor måste resultatet av enkätfrågorna 
analyseras tillsammans. Enkätundersökningen visar att flickor har större läsvanor och läser 
i större utsträckning än pojkarna. På något sätt kan man lura sig när man läser och tolkar 
diagrammet fråga för fråga, exempelvis enkätfråga 6 och 7 som berör hur ofta och när 
pojkar och flickor läser böcker. Eftersom resultatet visar att lika många procent flickor och 
pojkar läser på kvällen måste det tas hänsyn till hur ofta de läser för att få en uppfattning 
om deras läsvanor. 22 procent av flickorna läser böcker varje dag mot 14 procent av 
pojkarna. 42 procent av flickorna läser 1-3 gånger per vecka mot 17 procent av pojkarna. 
Detta visar att det är dubbelt så många flickor gentemot pojkar som regelbundet läser varje 
vecka. En annan aspekt är att pojkar läser hellre i skolan än på fritiden, vilket jag tolkar att 
pojkar väljer bort läsning på fritiden till förmån för andra aktiviteter. Även miljön är viktig 
för läsandet och resultatet visar här att både flickor och pojkar helst läser i sängen innan de 
ska sova. 
 
Pojkars läsintresse är av varierande grad. Vid valet av litteratur väljer flertalet av pojkarna 
fantasy eller deckare. Pojkarnas val av litteratur tyder på att de vill ha uppdiktade 
berättelser, dessa kategorier karaktäriseras av kampen mellan det onda och goda. Att 
pojkarna föredrar denna typ av böcker tror jag beror på att de vill identifiera sig med hjälten 
som har makt och styrka. Medan andra pojkar påverkas av kompisars val eller påtvingas att 
läsa ”måsten”. Dessa pojkar anser jag inte har något eget läsintresse utan de styrs av andras 
val av litteratur. De pojkar som läser för att de måste, tolkar jag beror på att en viss 
litteratur ska läsas i skolan enligt läroplan och kursplan. Att uppleva läsningen som ett 
måste påverkar läsintresset negativt, vilket även visar sig i undersökningen. Pojkar upplever 
nämligen läsningen som jobbig eller tråkig. Flickors läsintresse bygger till stor del på att 
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det är roligt eller intressant att läsa böcker. Motivationen att läsa styrs både utifrån genre 
eller författare, men övervägande väljer flickorna att läsa böcker för avkoppling. De låter 
sig påverkas av andra men till stor del läser de av egen kraft. Enligt min uppfattning har 
flickor förutsättning att kunna bredda och fördjupa sitt läsintresse, med rätt form av 
engagemang från läraren och dess omgivning.  
 

6.3 Slutdiskussion och slutsatser 
 
Tidigare forskning, som är cirka 15 år gammal, visar att pojkar som går ett studiemotiverat 
gymnasieprogram har läsvanor och läsintresse. I forskningen som jag har tagit del av som 
är under 2000- talet visar att pojkars läsvanor och läsintresse fortfarande är lågt, det är svårt 
att säga om det har ökat sedan 1990-talet. I min enkätundersökning har inte själva 
programmet varit det viktigaste utan jag har valt tre klasser från tre olika gymnasieprogram 
som gemensamt har ingått i undersökningen. Däremot visar även mitt resultat att pojkar 
fortfarande inte har närmat sig flickornas läsvanor och läsintresse. De pojkar som läser och 
har ett läsintresse väljer böcker som bygger på en påhittad historia medan flickor väljer 
berättelser som bygger på verkligheten. Att valet av litteratur skiljer sig mellan pojkar och 
flickor är inte att förkasta utan läraren bör tillvarata elevernas olika läsintressen.  
 
De intervjupersoner som ingick i undersökningen visade en positiv inställning och 
kreativitet till litteratur och arbetssätt, för att skapa eller fördjupa ett läsintresse hos 
eleverna. Det är av stor betydelse att ha förmågan att kunna motivera och skapa läsintresse. 
Dock kvarstår att det handlar om ett gemensamt arbete mellan lärare och elever och det 
krävs ett idogt arbete. När det gäller styrdokumentens roll i svenskundervisningen anser jag 
att uppsatta mål kan ställa till med problem för de elever som inte har tillräckligt med 
förkunskaper, speciellt för de elever som inte har läsvanor och läsintresse.  
 
En av slutsatserna är, utifrån tidigare forskning kopplat till min enkätundersökning, att 
pojkarna fortfarande har sämre läsvanor och bristande läsintresse, jämfört med flickorna. 
En annan slutsats är att flickors läsvanor och läsintresse står fast utifrån tidigare forskning. 
Ytterligare en slutsats är att läsintresset skiljer sig mellan pojkar och flickor, att flickor vill 
läsa om verkliga händelser medan pojkar väljer påhittade berättelser. Slutsatsen blir även 
att pojkar och flickor söker identifikation men de söker utifrån olika perspektiv, fantasy 
eller verklighet. Svensklärarens engagemang är viktigt, för att skapa eller fördjupa elevers 
läsintresse. En trist slutsats är att trots kreativt engagemang från lärare visar mitt 
enkätresultat att skillnaden mellan pojkars och flickors läsintresse och läsvanor kvarstår. 
 

6.4 Erfarenhet för framtiden 
 
Efter månader av inläsning, bearbetning av intervju och enkät, tolkning av mitt material har 
jag fått ökad förståelse för hur pojkars och flickors läsvanor och läsintresse ser ut. Det finns 
en hel del att arbeta med för att skapa eller fördjupa elevers läsvanor och läsintresse. Trots 
att tidigare forskning och min undersökning visar en negativ bild på pojkars läsvanor och 
läsintresse visar min undersökning att det finns pojkar som läser böcker, även om det är ett 
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fåtal. Det handlar dels om att motivera pojkarna till fortsatt läsning och dels fånga upp de 
pojkar som inte läser böcker. Det är viktigt att hitta orsaker till varför vissa pojkar inte har 
läsintresse. Min reflektion är att elever som är skoltrötta eller visar ett allmänt ointresse för 
studier inte får ”hamna mellan stolarna” det är viktigt att ta tag i orsakerna så fort som 
möjligt. Intervjuresultatet visar att det finns engagerade lärare som är motiverade och 
försöker ge förutsättningar för att elever ska få ett läsintresse, trots detta finns det ett flertal 
pojkar och flickor som inte har läsintresse och läsvanor. Ett bra arbetssätt i samband med 
skönlitteratur är att bearbeta litteraturen genom samverkan med andra. Tillsammans med 
andra utbyts åsikter och tankar och detta anser jag är fördel för alla typer av bokläsare. 
Erikssons metod i sitt läsprojekt var positivt, att möjliggöra bibliotekets resurser samt göra 
gällande att det är bokläsning som är det viktiga, inte vilken typ av böcker som ska läsas, 
för att få ett läsintresse. 
 

6.5 Fortsatt forskning 
 
För fortsatt forskning rekommenderar jag mer studier som fokuserar på gymnasieelevers 
läsvanor och läsintresse, för det finns mer material som belyser yngre pojkar och flickor. 
Ytterligare en infallsvinkel kan vara att intervjua ett flertal pojkar om hur deras läsintresse 
och läsvanor ser ut. Ett vidare perspektiv kunde vara att jämföra om det finns likheter eller 
skillnader i läsvanor och läsintresse beroende om eleverna bor i norra Sverige eller i södra 
Sverige. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide- lärares inställning till att läsa skönlitteratur 
 

1. Hur länge har du varit verksam som svensklärare? 
 
2. Vilken är din personliga inställning till att läsa skönlitteratur? 

 
3. Hur arbetar du som svensklärare för att motivera elever att läsa skönlitteratur? 

 
4. Vem gör valet av litteraturen läraren eller eleven? 

 
5. Hur ser valet ut, vilka slags böcker väljer du som lärare respektive elever?  

 
6. Hur ser skillnaden ut i valet av böcker mellan flickor och pojkar? 
 

 
7. Hur många skönlitterära böcker har läraren som mål att elever ska läsa per termin 

eller i varje kurs? 
 

8. Tycker du att du kan se en skillnad i flickors respektive pojkars intresse för att läsa 
skönlitteratur? Vad kan det bero på? 

 
9. På vilket sätt har miljön betydelse för att motivera elever att läsa skönlitteratur? 

 
10. Var läser elever helst när de läser böcker i skolan? 

 
 
 



 

 

Bilaga 2.  
 
Elevers inställning till att läsa skönlitteratur 
Ringa in dina svar 

 
Jag är: Flicka Pojke 

 
1. Hur upplever du att läsa böcker?  

(intressant, roligt, ointressant, tråkigt, jobbigt) Vad betyder det, att det är tråkigt 
eller jobbigt att läsa?_____________________________________  

 
2. Vad motiverar dig att vilja läsa böcker? 

(genre, författaren, popularitet, avkoppling, kompisars val, måsten) 
 

3. Vem påverkar dig att läsa böcker? 
(kompisar, föräldrar, lärare, ingen) 

 
4. Vem väljer vilka skönlitterära böcker som ska läsas i skolan?  

(läraren, eleven eller både läraren och eleven) 
 

5. Vilken typ av böcker läser du när du själv får välja? 
(fantasy, sport, kärlek, fakta, deckare, självbiografier, dokumentär, annat) 
Ge exempel på annat_______________________________________________ 

 
6. Hur ofta läser du böcker på fritiden?  

(aldrig, 1-3 gånger per månad, 1-3 gånger per vecka, Varje dag) 
 

7. När läser du helst böcker? 
(på kvällen, på resan, i skolan, under lov) 

 
8. Är miljön runt omkring viktig när du läser böcker? 

(mycket viktig, ganska viktig, inte särskilt viktig, inte alls viktig) 
 

9. I vilken miljö läser du helst? 
(i sängen, i soffan, spelar ingen roll, annat)  
Ge exempel på annat__________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Tack för hjälpen! 
/Helene  

 


