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Sammanfattning 
 
Denna undersökning behandlar elevers läsvanor i en årskurs 3 där syftet var att 
jämföra pojkars och flickors olika inställning till läsning, samt om detta kan kopplas 
till hur mycket föräldrarna läser. Studien utgår från individuella intervjuer med 12 
elever, sex pojkar och sex flickor.  I undersökningen framkommer det att pojkarna 
har något mer negativ inställning till läsning än flickorna, men att de allra flesta ändå 
läser på fritiden. En slags litteratur som återkommer hos både flickorna och pojkarna 
är ”mysterieböcker” eller ”spännande böcker”. Läsning av serier och tidningar 
förekommer hos både flickorna och pojkarna.  
 
Enligt elevernas svar tycks hemmens inställning till läsning variera då flertalet 
föräldrar aldrig läser och mycket sällan besöker biblioteket tillsammans med barnen. 
Undersökningen visar även att det är fler pappor än mammor som brukar läsa för 
sina barn hemma. Läsningen för egen del bland föräldrarna ser förhållandevis lika ut 
bland mammor och pappor, enligt eleverna, även om det är vanligare att mammorna 
läser. Studien kan dock inte dra några vidare slutsatser kring föräldrarnas läsning då 
resultatet endast grundas i elevernas uppfattningar. 

 
 
 
 
 
Nyckelord: läsvanor, könsskillnader, läsande förebilder, läsning i grundskolans tidigare 
år 
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INLEDNING 
 
Det verkar som om litteraturens plats i samhället alltmer minskar och då framförallt 
hos barn och unga eftersom datorer, surfplattor och mobiltelefoner tar över på 
fritiden, och nu även i skolan.  I denna undersökning ligger fokus på att se vilka 
skillnader som finns mellan pojkars och flickors läsvanor. Jag har ofta upplevt och 
tänkt att pojkars läsvanor är något mer begränsad än flickors och vill i denna 
undersökning se om min hypotes stämmer. 
 
Min relation till läsandet har alltid varit speciell och kommer troligtvis alltid att vara 
så, med tanke på hur oerhört fängslande en bok kan vara då man vågar ta steget och 
låta fantasins värld ta vid. Många böcker har fångat mig så djupt att jag haft svårt att 
släppa dem och viljan att stanna kvar i denna värld kan ibland bli enorm. Det är 
denna känsla jag önskar att alla någon gång ibland kunde få uppleva, känslan av att 
lämna tid och rum och låta sig omfamnas av författarens ord. 
 
Idag har vi, vilket inte får glömmas, även möjlighet att lyssna på inspelade böcker t.ex. 
i vår spelare i bilen under långa färder, i datorn eller i någon bärbar spelare. Detta är 
något som ger oss ytterligare en möjlighet att lämna nutiden, verkligheten, för en 
stund under förhållanden då vi gör något annat samtidigt. Möjligheterna är många, 
men för mig gäller den fysiska kontakten med boken, lukten, känslan av att bläddra, 
makten att själv välja vilka meningar och sidor som ska läsas, det som gör att jag 
föredrar boken framför andra tekniska alternativ. 
 
Denna studie hoppas jag ska leda mig vidare när det gäller elevers läsvanor, vad de 
läser och i vilken omfattning läsningen sker i skola och under fritiden. 
Undersökningens resultat kan ge en bra grund för mitt framtida arbete som lärare 
samt ett gott underlag att försöka öka läslusten hos mina elever. Jag anser dessutom 
att läsning är det bästa sättet att lära sig stava och att se språkets struktur för att själv 
kunna skriva texter. Det är också något som jag kommer att vilja arbeta hårt med då 
jag själv kommer ut i skolan och ska arbeta. 
 
Disposition 
 
I bakgrunden presenteras styrdokumentens riktlinjer kring ämnet svenska med fokus 
på läsning. Vidare ges en kortfattad historik kring läsning, samt olika författares tankar 
kring barns läsning och varför läsvanorna kan variera mellan pojkar och flickor. Efter 
undersökningens syfte och frågeställningar presenteras metoden som användes för att 
söka svar på frågeställningarna samt för att nå syftet. Metoden delas upp i etiska 
överväganden, urval och genomförande, validiteten och reliabiliteten. Där presenteras 
även olika författares råd kring hur man använder sig av den aktuella metoden, samt 
vad man bör tänka på innan, under och efter man genomför en studie. Under tidigare 
forskning redovisas vad forskare tidigare kommit fram till i sina studier kring ämnet 
läsvanor.  
  
Resultatet av undersökningen redovisas med hjälp av frågeställningarna och de 
didaktiska frågorna VAD?, HUR? och VARFÖR?. I diskussionen diskuteras resultatet 
kopplat till tidigare forskningsresultat och annan relevant litteratur som tagits upp 
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under bakgrunden, samt den metod som valdes och tankar kring fortsatt forskning. 
Arbetet avslutas med en källförteckning och bilagor. 

 
I.1 Bakgrund 
 
I.1.1 Styrdokument 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) står det 
att undervisningen ska: ”stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (s. 222). 
Där står även att eleverna ska ges möjlighet att läsa varierande skönlitteratur där 
litteratur från andra länder ska ingå(s. 222). Under centralt innehåll för ämnet svenska 
lyfts bland annat fram att eleven ska lära sig språkets struktur, där kunskap om olika 
stavningsregler ingår. Kursplanen framhåller även att eleven ska få möjlighet att läsa 
samt analysera och bearbeta texter, t.ex. skönlitterära(s. 223).  
 
Inom ämnet svenska ska eleven, enligt Skolverket (2011), utveckla förmågan att söka, 
värdera och på ett kritiskt sätt granska olika texter. En annan viktig punkt som tas 
upp är att lära eleverna olika sätt att kommunicera beroende på vad situationen kräver 
samt vilka konsekvenser det kan ha beroende på vem vi talar med (s. 222). Vidare står 
det under kunskapskrav för ämnet svenska att: ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära 
texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” 
(Skolverket, s.227). För att visa att eleven har utvecklat en basal läsförståelse ska 
denne kunna återge viktiga delar ur en text (Skolverket, s. 227). 
 

I.1.2 Läsningens historia 
Docent Ulf Fredriksson och professor Karin Taube menar i Läsning, läsvanor och 
läsundersökningar (2012) att läsning var och är än idag, något som till en början var få 
förunnat. Det var inte förrän under 1800-talet som skrift och läsning började bli något 
som allmänheten behärskade i större utsträckning inom Europa och 
Nordamerika(Fredriksson och Taube, s.17). Historikern Egil Johansson skriver i sin 
rapport The history of literacy in Sweden- in comparison with some other countries (1977) om 
1600- talets syn på läsning, vilket ansågs vara en nödvändig kunskap. Han menar att 
kyrkolagen som grundades år 1686 talade om för folket att bland annat barnen i 
hemmet skulle lära sig läsa för att kunna se och få förståelse för Guds ord i Bibeln (s. 
11). Under denna tid, uppger Johansson, infördes även den så kallade ”hustavlan”, 
skrivna regler som skulle finnas i varje hem och som talade om för varje människa 
hur en kristen skulle leva(s. 12).  Vidare skriver Johansson att man i hemmet hade 
ansvar för det dagliga läsandet av psalmer och av Bibeln. De vuxna skulle även stå för 
viss undervisning i hemmet av barnen som då och då ställdes under förhör av ”the 
master”, en herre som arbetade under prästen och som bland annat hade i uppgift att 
sköta kontrollen av hushållens kunskaper om Guds ord, alltså innehåll i Bibeln och 
Lilla katekesen(s. 14). Johansson nämner även att kyrkan redan under 1600- talets 
början ansåg att pojkar som tycktes ha potential att kunna lära sig läsa skulle skickas 
till kyrkan för att lära sig detta(s. 15). 
 

I.1.3 Läsning idag och påverkande faktorer för barns läsvanor 
Även idag kan man säga att viss undervisning sker i hemmet och att föräldrar och 
vuxna har en del av ansvaret för barnens lärande. Professor Caroline Liberg menar i 
artikeln Läsande, skrivande och samtalande (2007)att grunden till en människas läsvanor 
sker redan innan man börjar skolan. Barn bör få möta många olika texter samt att de 
har läsande vänner, syskon eller föräldrar, som inspirerar dem till läsning. De behöver 
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med andra ord se meningen med läsandet, varför det är viktigt att lära sig läsa, men 
framförallt att det är roligt att ha förmågan att läsa själv. Liberg menar att den tidiga 
sociala miljön inom exempelvis förskola och hem som barnet lever i, påverkar 
läsinlärningen beroende på tillgång till material och böcker som öppnar för en stunds 
läsning. Liberg menar även i Elevers läs- och skrivutveckling (2010)att grunden till barns 
motivation och intresse för läsning läggs redan då barnen är små och ser föräldrarna 
behandla texter på olika sätt. Intresset väcks då barnet ser en mening med texten som 
skapas eller behandlas som t.ex. lappar som skrivs eller bara genom att prata om vad 
som står på olika skyltar eller etiketter(s. 8). Liberg skriver att föräldrars läsning 
öppnar upp möjligheter för barnet att möta mer avancerade texter och få svåra ord 
förklarade, vilket bland annat bidrar till ett bredare ordförråd hos barnet. Hon menar 
att läsningen i början sker genom föräldern som då är källan till nya och varierande 
texter(s. 9). Vidare anser Liberg att övandet i hemmet har stor betydelse för hur 
barnen klarar de mer avancerade texterna som tillkommer i skolan under de första 
åren(s. 10). Liberg menar dock att en jämförelse mellan åren 2001 till 2006 visar att 
barns läsning i hemmet med föräldrarna minskat och med det tillgången till läsande 
förebilder för barnen (s. 9). En studie som uppmärksammats av Regionförbundet 
Jönköpings län visar att regelbunden läsning i hemmet tillsammans med en vuxen 
ökar barns läsförmåga. Studien som presenteras av FoU-ledare Sofia Lager Millton i 
artikeln Unik studie om barns läsning i Jönköpings län (2013) utgår från ett läsprojekt med 
familjehemsplacerade barn där barn och vuxen läser i kör under 20 minuter varje dag. 
Läskunnigheten hos barnen i årskurs 2-6 visade sig öka ”läsåldern” med ett år redan 
efter fyra månaders träning. Positivt med projektet är att kostnaden är låg men kräver 
dock att de vuxna utbildas för att nå ett så bra resultat som möjligt. 
 
Liberg (2007) nämner i artikeln Läsande, skrivande och samtalande biblioteket som en 
viktig plats dit föräldrar och förskolepersonal bör ta barnen för att finna intresset till 
läsningen(2007, s. 27 f). Ingrid Häggström som är filosofie licentiat i pedagogik pekar 
även på vikten av att böckerna följer barnens intressen i artikeln Elever med läs-och 
skrivsvårigheter/dyslexi (2010), för att barnet ska finna motivation till att fortsätta läsa. 
Hon menar att de barn som har svårt för läsning ofta tar avstånd från läsningen 
istället för att öva upp sin läsförmåga, men att de ofta har lättare för att ta tag i 
läsningen om de finner litteratur som intresserar dem (s. 251). Hjärnforskare Martin 
Ingvar skriver även han om betydelsen att följa elevers intressen för att väcka lusten 
till läsning. Ingvar skriver i sin bok En liten bok om dyslexi: ”Varje gång vi läser något 
sker ett litet mirakel” (2008, s.11).  Ingvar beskriver vikten av att läsningen ska ske 
med lust och att man som lärare finns närvarande och motiverar eleven. Han menar 
att det är viktigt att se framstegen och belysa dessa för eleven för att upprätthålla 
lusten till läsningen (s.49). Ingvar berättar även i artikeln Alla barn har rätt till bra läsning 
att elevers läsförmåga påverkas av lärare och skola och menar att brister i 
undervisningen ofta beror på att lärarutbildningen inte informerar och utbildar 
studenterna tillräckligt i hur man lär barn läsa. Vidare menar Ingvar att övandet av 
läsning kräver mycket tid och engagemang redan tidigt i barnens liv. Regelbunden 
träning är nyckelordet för att nå en god läsförmåga, menar Ingvar. 
 
Läsning sett ur ett genusperspektiv diskuteras en del bland olika författare och 
forskare. I artikeln Pojkars och flickors läsning idag (2003) menar författaren Inger 
Norberg att en faktor som kan påverka skillnaden mellan pojkars och flickors 
läsvanor är att utbudet av böcker för flickor är större än för pojkar. Det tycks 
dessutom vara betydligt lättare för flickor att läsa böcker som oftast anses vara riktade 
mot pojkar, än vad det är för pojkar att läsa litteratur som anses vara skrivna för 
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flickor, anser Norberg. En annan påverkande faktor kan vara att inställningen till 
läsning hos pojkar och män ofta är något sämre än för flickor, Norberg menar att 
pojkar saknar läsande förebilder som kan locka dem till läsning (s. 63). Även professor 
Karin Taube menar i Barns tidiga läsning (2007) att avsaknaden av manliga förebilder 
som läser aktivt kan vara en anledning till varför pojkars läsintresse kan ses som lägre 
än flickors (s.115). Taube motiverar detta även med en biologisk faktor, då pojkar 
mognar senare än flickor och att detta skulle påverka pojkars inställning och förmåga 
att läsa(s. 140). 
 
Professor Caroline Liberg (2010) presenterar ytterligare en påverkansfaktor i artikeln 
Möten i skriftspråket, där hon menar att samtalen och det tidiga läsandet med den vuxne 
ger en viktig förebild för barnet. Hon skriver om ett preläsande, vilket handlar om att 
barnet återberättar, eller låtsas berätta en saga, som denne fått berättat för sig många 
gånger tidigare. Barnet försöker då själv inta rollen som den vuxne tidigare haft som 
läsare och övar på sitt berättande(s. 230).  
 

 
 
 
I.2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka flickors och pojkars läsvanor i årskurs 3 
och vilken inverkan hemmet kan ha på barnens inställning till läsning. 

 
I.2.1Frågeställningar 
* Vilka läsvanor har flickorna i undersökningen?  
* Vilka läsvanor har pojkarna? 

* Hur ser föräldrarnas läsvanor ut enligt eleverna? 

 

I.3 Metod 
 
Den metod som användes för att få svar på frågeställningarna samt för att nå syftet 
med undersökningen, var intervju. I valet av metod beaktades forskare Elisabet 
Doverborg och professor Ingrid Pramling Samuelssons tankar i boken Att förstå barns 
tankar-kommunikationens betydelse (2012) där de beskriver vikten av att ha en god 
kontakt med barnet som man valt att samtala med. Man bör förbereda barnet före 
intervjun genom att ge information samt att man besöker klassen eller gruppen som 
informanten ingår i för att lära känna denna något. Doverborg och Pramling 
Samuelsson menar att barnets svar kan påverkas av den kontakt som man skapat med 
denne innan intervjun. Denna kontakt gör att barnet känner ett visst förtroende för 
personen som intervjuar och svarar därför mer utförligt på de frågor som ställs. När 
man samtalar eller intervjuar barn bör man även förstå att vissa frågor och ämnen kan 
vara olika känsligt för olika personer beroende på tidigare erfarenheter. Man bör, 
menar de, respektera att barnet inte vill svara på alla frågor (Doverborg och Pramling 
Samuelsson, s. 28-29). 
 
Författarna Runa Patel och Bo Davidson framhåller i Forskningsmetodikens grunder 
(2011) vikten av att förklara syftet för de individer som blivit utvalda för intervju, 
samt att det förklaras vad deras medverkan kan göra för skillnad. De menar även att 
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informanten bör informeras om hur den insamlade informationen kommer att 
hanteras. Patel och Davidson framhåller även att man som lyssnare och intervjuare 
tänker på den mimik man kommunicerar med. De anser att intervjuaren bör vara 
extra varsam med hur man rör sig och agerar då informanten besvarar frågorna, då 
detta kan avgöra hur informantens inställning till intervjun kommer att se ut (s. 74-
75). Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) framhåller även vikten av att 
anteckna det man ser under samtalet, den mimik som barnet har. Vidare menar de att 
röstläge och gester kan ge vidare information om vad barnet har velat uttrycka i 
samtalet. Denna extra information anser de ger en bredare grund för kommande 
analys av samtalet(s. 30).  
 
Professor Steinar Kvale och professor Svend Brinkmann anser i Den kvalitativa 
forskningsintervjun (2009) att en komplettering av intervjun är viktig, då personen som 
intervjuats ofta varit personlig och öppnat upp sig för forskaren. Denna 
komplettering kan innehålla frågor som exempelvis hur informanten upplevt 
intervjun, om informanten har något mer att tillägga eller har några vidare frågor 
kring studien (s. 144). 
 

I.3.1 Genomförande och urval 
Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer av elever i en klass i årskurs 3. 
Intervjuerna spelades in, efter godkännande av föräldrar och lärare, med hjälp av en 
mobiltelefon. Intervjuerna genomfördes tillsammans med tolv elever, sex pojkar och 
sex flickor.  
 
Samtliga elever i klassen fick ett informationsbrev (se bilaga 1) hemskickat för 
underskrift för att säkerhetsställa ett gott underlag för undersökningen. I åtanke togs 
att flertalet brev inte skulle komma in inom undersökningens tid vilket avgjorde valet 
att skicka ut information till alla elever. Antalet brev som kom tillbaka inom rimlig tid 
för undersökningen var 13 till antalet av totalt 24 utskickade brev. Till 
undersökningen valdes sedan sex pojkar och sex flickor slumpmässigt ut för att 
möjliggöra en jämförelse mellan könen. Informanternas olika läsnivåer och 
erfarenheter kring läsning var blandad och var ingenting som tagits hänsyn till i 
urvalet. Intervjuerna skedde i två omgångar under olika dagar. 
 
Platsen där intervjuerna genomfördes var ett grupprum med flera små bord med ett 
fåtal stolar och lådor för några elevers böcker. Rummet hade ett par fönster som vette 
ut mot skolans baksida där en allmän cykelväg passerade och även ett större fönster 
bredvid rummets dörr som även den hade större glas som var placerad ut mot en 
korridor och en av klassernas hall. Dörren och fönstret mot hallen hade försetts med 
en gardin för att hålla ute nyfikna elever och spring från korridoren som kunde störa 
arbetsron i rummet.  
 
Innan intervjuerna började fick informanterna information om studien och dess syfte 
och att deras deltagande var helt frivilligt samt att de även kunde välja att inte svara på 
vissa frågor om de inte ville. Samtalet utgick från färdiga frågor (se bilaga 2) och 
utvecklades då detta krävdes samt att följdfrågor ställdes för att få ett bredare svar. 
Under samtalets gång antecknades då och då informantens sätt att besvara frågorna 
samt vilket kroppsspråk som användes.  
 
Samtliga intervjuer inleddes med att fråga eleverna vad de förväntade sig skulle hända 
då de kom in till rummet där intervjuerna skulle hållas. Anledningen var att flertalet 
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elever tidigare under morgonen frågat intervjuaren om det skulle hållas ett test som de 
alla skulle genomgå. Trots förtydliganden var det ett antal elever som fortfarande 
trodde att intervjuaren skulle ha individuella prov med de utvalda eleverna 
 
Under några av intervjuerna kom det in elever som skulle hämta böcker från lådorna 
som fanns i rummet samt även en lärare som undrade om rummet var ledigt. Detta 
störde intervjuerna och gjorde att både intervjuare och informant upplevde 
situationen som lite stressad och orolig. 
 
Intervjuerna avslutades med att informanten tillfrågades om det fanns några frågor 
kring intervjun samt om denne ville lyssna till samtalet. Det klargjordes än en gång att 
intervjuerna spelats in för att intervjuaren skulle ha möjlighet att lyssna till samtalet 
flera gånger för att skapa sig en så rättvis bild som möjligt av det insamlade materialet 
samt informanten var helt anonym i undersökningen. Informanten fick även tillfälle 
att berätta om hur intervjun upplevts och om det fanns någon fråga som var svår att 
förstå. 
 
Därefter lyssnades materialet igenom flertalet gånger och transkriberades på dator 
samt att vissa anteckningar från intervjuerna fylldes i för att ge mer liv i intervjun. 
Detta är något som använts i liten utsträckning i analysen av materialet även om 
mimik och kroppsspråk kan ge ett vidare perspektiv över informantens inställning 
och känsla under intervjuerna. Anledningen till varför detta inte har tagits mer hänsyn 
till är för att anteckningarna varit för få, för att få ett vidare mer rättvist underlag 
skulle intervjuerna därför ha filmats. 
 

I.3.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, tillförlitligheten, i en studie stärks, enligt Patel och Davidson (2011) då 
det finns möjlighet att lyssna igenom materialet i efterhand genom att intervjun 
spelats in. De menar även att intervjuaren kan ha ytterligare en person med sig under 
intervjuerna som kan styrka tillförlitligheten i det insamlade materialet för att kunna 
höja reliabiliteten för studien (s. 103-104).  
 
I denna studie kan reliabiliteten styrkas genom att samtliga intervjuer finns inspelade 
och har lyssnats igenom flertalet gånger samt transkriberats ordagrant. Därefter har 
anteckningar från intervjuerna även vävts in i analysen av materialet. Materialet som 
använts är vad som ansetts vara relevant för studien framförallt för att skydda den 
enskilda individen då annat som inte är relevant för undersökningen kommit upp 
under samtalen. Ibland har även följdfrågor ställts för att få ut ett så brett svar som 
möjligt om informanten tvekat eller svarat kortfattat på någon av frågorna. Detta kan 
påverka resultatet av studien då förståelsen för frågorna kan ha varierat hos 
informanterna. Vissa frågor har även plockats bort under studiens gång då de ansetts 
vara irrelevanta för studien eller för att de inte bidragit med något nytt till 
undersökningen.  
 
Något som däremot talar emot en hög reliabilitet för studien är att intervjuaren inte är 
en tränad person inom den använda metoden. Patel och Davidson menar att det är 
viktigt för tillförlitligheten av en undersökning att intervjuaren tidigare övat på att 
använda den aktuella metoden som används och därför har en del kunskap kring 
denna(2011, s. 104). I beaktning bör även tas att informanterna tidigare träffat och 
skapat god kontakt med intervjuare vilket omedvetet kan påverka resultatet av 
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intervjuerna. Ett objektivt förhållningssätt är ändå utgångspunkten för studien för att 
få ett så trovärdigt och rättvist resultat som möjligt. 
 
Validiteten, giltigheten, i en intervju som skrivits ut ordagrant menar Kvale och 
Brinkmann(2009, s. 201) kräver att man även inkluderar pauser i samtalet samt 
upprepningar och tonlägen. Patel och Davidson (2011) menar även att validiteten kan 
påverkas i utskriften av exempelvis intervjuer då det är lätt att översätta talspråk till 
korrekt språk och därmed ändra informantens svar. De menar även att det kan vara 
svårt att få med mimik och betoningar i utskriften. Vidare menar de även att det är 
för intervjuaren lätt att bygga in sina egna åsikter eller tolkningar i texten, vilket de 
menar är något som man bör se upp med (s. 107). 
 
I denna studie som gjorts har talspråket i stor utsträckning blivit ändrat till mer 
korrekt skrivet språk för att underlätta läsandet av texten. Däremot har innehållet i 
texten inte ändrats på grund av detta utan ger ändå samma resultat. Egna värderingar 
eller tolkningar har heller inte vävts in i texten just av den anledningen att detta kan 
påverka resultatet och tolkningen av materialet.  
 

I.3.3 Etiska överväganden 
Informanterna såväl som deras anhöriga har alla fått tydlig information om deras 
anonymitet samt att de när som helst under undersökningen kunde avsäga sin 
medverkan. Föräldrar informerades genom ett brev (se bilaga 1)som skickades ut till 
de informanter som valts ut att medverka i undersökningen. Enligt Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9) ska 
föräldrar till barn under 15år alltid ge ett godkännande innan en studie kan 
genomföras. 
 
De utvalda individerna för intervjuerna fick alla tydlig information kring deras 
rättigheter att när som helst avsluta sitt deltagande innan intervjun startade.  Enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (s. 7) ska den som deltar i en studie få all 
nödvändig information kring dess anonymitet samt att deras deltagande är helt 
frivilligt.  
 
All information som insamlats under undersökningens period behandlas 
konfidentiellt och namn eller annan information som kan avslöja deltagarnas identitet 
antecknas på ett sådant sätt att ingen utomstående kan finna den. I studien används 
fingerade namn på de deltagande individerna, det är med andra ord inte 
informanternas riktiga namn som används för att redovisa resultatet. 

 
 

I.4 Tidigare forskning 
 
Forskaren Lars Brink presenterar i sin rapport Försvunna bokslukare? Om läslust och 
läsvanor hos elever i grundskolan i fyra Gävleborgskommuner (2000) en studie som gjorts 
kring läsvanor, läslust och läspreferenser i årskurs 3-6.  Brink undersökte läsvanor och 
läspreferenser bland ett antal utvalda barn i Gävle, Ljusdal, Hudiksvall och 
Sandvikens kommuner. Till sin hjälp hade han ett samarbete med tre lärarkandidater 
som samlade in information genom enkäter.  Undersökningens resultat visar att 15% 
av de 291 barnen som tillfrågats sällan läser, strax under hälften av barnen läser 
”ibland”, nästintill en tredjedel  läser ”ofta” medan de resterande, som motsvarar 4% 
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av barnen, valt att inte besvara frågan(s. 9). Vidare presenterar Brink elevernas läsning 
i vad han kallar ”läspoäng” där han delar upp flickors och pojkars läsning och ställer 
dem mot varandra från årskurs 3 till årskurs 6. Skillnaden mellan pojkars och flickors 
läsning i årskurs 3 visar ingen större skillnad även om det visar att flickorna läser 
något mer. Den största skillnaden som redovisas är i årskurs 5 där flickorna har 8,24 
poäng medan pojkarna 5,72 poäng. En förklaring till varför pojkarna i årskurs 3 visar 
sådant gott resultat, menar Brink, handlar om att dessa elever har haft ett projekt där 
föräldrar och lärare haft ett nära samarbete kring läsning (s. 12).  
 
Brink kompletterade sin studie med intervjuer tre år senare där tolv av de tidigare 
tillfrågade deltog. Värt att tillägga är att dessa tolv endast var elever från Hudiksvalls 
kommun och att de utgör en liten del av de 291 barn som tidigare deltagit i 
undersökningen (s. 31).  När Brink genomför sina kompletterande intervjuer går 
eleverna i årskurs 6 respektive årskurs 9. Under intervjun med Marit, en flicka som 
Brink lät svara på enkäten som skickades ut tre år tidigare, svarade då att hon läste 
”ofta”, medan hon i årskurs 6 menar att hon nu läser ”ibland”. Brink förklarar att 
flickan tycks ha tappat suget att läsa och förstår inte riktigt tjusningen i läsandet. I 
intervjun visar det sig att flickan ser mycket på Tv och filmer samt spelar en del Tv-
spel, vilket hon själv menar tar en del tid från bland annat läsning (s. 32). 
 
Vidare berättar Brink om en intervju med en pojke som han kallar Markus som 
tidigare i enkäten svarat att han läser ”ofta” och som också hållit denna inställning till 
läsning som visade sig i enkäten. Vid intervjutillfället menar dock Markus att han läser 
själv och att högläsningen som föräldrarna hade med honom är något som de längre 
inte gör tillsammans. Markus berättar i intervjun att han numer har avancerat till en 
mer vuxen litteratur och att han, till skillnad från Marit inte anser att Tv-tittande tar 
för mycket tid från läsning utan snarare kan ge tips om läsbar litteratur(s. 33). 
 
Brink framhåller föräldrar och lärares betydelse för barnens egen läsning, att man som 
förälder och vuxen läser i barnens närhet för att på så sätt locka barnen in i läsningen. 
Vuxna förebilder är med andra ord en mycket viktig del av barnens inställning till 
läsning(s. 53). Överhuvudtaget kan Brink se att hemmet har stor inverkan på barnens 
inställning till läsning. Han menar att det inte bara är i skolan utan även i hem, 
förskola och bibliotek som variationen och utbudet med litteratur bör vara brett. Det 
bör även, menar Brink, finnas flera olika svårighetsgrader på den litteratur som 
erbjuds och att den ska ha ett varierat tematiskt innehåll för att den ska kunna tilltala 
alla barn(s. 51).  
 
Brink jämför sin enkätstudie med en annan studie som kallats ”Boklanda 
undersökningen” och ser där till vad pojkar respektive flickor väljer att läsa för 
böcker.  Brink konstaterar bland annat att valet av fiktionslitteratur är större bland 
flickor än pojkar. Vidare görs en jämförelse mellan olika genrer, som eleverna 
föredrar att läsa(s. 20-21). Jämförelsen visar att i Brinks undersökning väljer strax 
under hälften av de 152 flickorna hästböcker, medan det bland pojkarna endast är 3% 
av 139 pojkar som väljer detsamma. Högsta andelen pojkar som motsvarar mer än 
hälften väljer mysterieböcker vilket även flickorna svarar. Värt att nämna är att det i 
enkäten är tillåtet att svara en eller flera genrer vilket gör att resultaten kan vara något 
svårtolkade om man inte har detta i åtanke(s. 26). Brink presenterar ”Boklanda 
undersökningens” svar där det bland pojkarna ser snarlikt ut kring andelen som svarat 
att de väljer hästböcker, bland flickorna är det några fler som väljer hästböcker då 
andelen når 54% av de som svarat. Bland de som svarat att de föredrar att läsa 
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mysterieböcker skiljer sig svaren från Brinks undersökning då den större andelen 
mysterieboksläsare är pojkar(s. 27).  
 
I de kompletterande intervjuerna reflekterar Brink över skillnaden mellan pojkars och 
flickors läsning. Brink menar att det finns en tydlig gräns mellan manligt och 
kvinnligt, där flickorna håller sig till litteratur som i första hand riktar sig mot tjejer 
där han nämner bland annat hästböcker och ”Kitty”.  Pojkarna, menar Brink, riktar 
sitt intresse främst mot fantasy och serier, däremot finner han några elever som går 
över gränserna som då och då väljer litteratur inom, det han anser, är inom det andra 
könets läsprofil(s. 48).  
 
Brink anser sig se en stor skillnad i pojkars och flickors läsvanor då han ser till andra 
tidigare gjorda studier utomlands. Han menar att det krävs vidare studier i Sverige för 
att kunna avgöra vilka faktorer som ligger bakom denna skillnad mellan pojkar och 
flickor(s. 57). Något som Brink menar tydligt påverkar elevernas olika läsvanor är 
bland annat vuxna läsande förebilder. Han menar att det är viktigt att vuxna själva 
visar intresse för läsning för att även barnen ska finna ett intresse till läsningen, det 
räcker med andra ord inte att säga åt barnen att det är roligt och bra att läsa(s. 53). 
Detta knyter han även an till då det gäller medieanvändandet i hemmet då Brink 
menar att barnens medieanvändande påverkas av föräldrarnas förhållande till 
detsamma. Han anser dock även att en stor del av alla barn ändå kan bli sittande 
framför Tv och datorspel utan att föräldrarna är särskilt intresserade.  Brink nämner 
samtidigt vissa fördelar med medieanvändandet bland barnen då han upplevt under 
sin undersökning att bland annat filmer innehåller en hel del viktigt berättande och att 
Tv och annan media kan inspirera och tipsa barnen om litteratur som för dem kan 
vara intressant(ibid.).   
 
Forskaren Karin Taube skriver i Barns tidiga läsning (2007): ”Läskunnighet är nyckeln 
som skall ge tillträde till all annan kunskap” (s. 11). Hon belyser vikten av att kunna 
läsa, att det inte endast handlar om att läsa skönlitterära böcker utan också för att 
kunna på ett självständigt sätt leta sig fram till kunskap inom olika ämnen(s. 11). 
Taube lägger även en del fokus på högläsningen och dess betydelse för hur barnets 
framtida läsning kommer att se ut. Hon menar att det är viktigt att barn i 
förskoleåldern får möta ett varierat utbud av böcker(s. 23). Vidare sammanfattar 
Taube sina tolkningar kring tidigare gjorda studier kring pojkars och flickors läsning 
där hon menar att flickor har en fördel då de har fler kvinnliga förebilder och då 
bland annat i skolan. Hon anser även att pojkar i större utsträckning har problem att 
lära sig läsa från grunden och motiverar detta med att de mognar senare än flickor. 
Bristen på manliga förebilder skapar en dålig grund för pojkarna och bygger därmed 
upp en bild av att pojkar inte behöver kunna läsa lika bra som flickor(s. 115). 
 
Taube ser även att pojkar föredrar serier i de tidiga läsåren medan det senare är 
vanligare med dagstidningar bland annat. Viktigt är dock att poängtera att Taube ändå 
ser att de pojkar som lyckas i sin läsutveckling och finner ett intresse i läsningen 
faktiskt är jämförbara med flickorna. Något som skulle kunna vända denna trend med 
bristande intresse bland pojkar, menar Taube är att pojkarna tidigt får uppleva en 
läsglädje samt att man i undervisningen undviker misslyckanden i läsningen. Hon 
menar att läsinlärningen ska ta tid och ges i nivåer där pojkarna lyckas med 
läsningen(s. 115-116). 
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Universitetslektorn och författaren Margareta Sandström Kjellin (2002)skriver i sin 
avhandling Läsutveckling i ett helhetsperspektiv om en studie kring barns läsutveckling 
samt vilka faktorer i barnens miljö som ligger till grund för detsamma. Metoden som 
användes i undersökningen var bland annat intervjuer av barn och föräldrar samt 
lärare som alla spelades in. Studien påbörjades i två årskurs 1 klasser med sammanlagt 
44 barn där det gjordes ytterligare ett urval genom en läsutvecklingsbedömning, ett 
test, som resulterade i en grupp bestående av 14 elever som antingen nått kortast eller 
längst i sin läsutveckling. Dessa 14 elever var sedan de som studerats vidare i 
undersökningen(s. 50).  
 
Intervjuerna för studien genomfördes då eleverna börjat årskurs 2. Sandström Kjellins 
slutsatser av bland annat intervjuerna av de ”svaga” enspråkiga barnen var att den 
gruppen endast bestod av pojkar(s. 138). Vidare menar Sandström Kjellin att en 
påverkande faktor kan vara att pojkarna inte läser hemma samt bristande kunskaper i 
hemmet. Det framkommer även att dessa pojkar har olika brister vad gäller 
ordavkodning samt den fonologiska medvetenheten. Det visar sig även att en pojke 
med svårigheter inte får den hjälp han behöver i skolan, trots förälders önskan. Bland 
de flerspråkiga eleverna, som tidigare haft större framgång i läsutveckling, ser det 
däremot annorlunda ut då gruppen innefattar både pojkar samt en flicka(s. 136). 
Sandström Kjellin menar att en påverkande faktor på elevernas läsutveckling ligger i 
att skolan förväntar sig att föräldrarna genomför en del av undervisningen i läsning 
hemma. Detta menar hon är riskabelt då de flesta föräldrar till barn med svårigheter 
inte har den kompetens som krävs för att barnet ska kunna utvecklas i hemmet till en 
god läsare(s. 163).  
 
Docent Kristian Wåhlin och doktorand Maj Asplund Carlsson presenterar i Barnens tre 
bibliotek: Läsning av fiktionsböcker i slukaråldern (1994)deras studie kring barns läsning 
med fokus på fiktionsböcker. Studien koncentrerar sig på barn mellan nio och tolv år 
och gör bland annat jämförelser mellan pojkar och flickors olika läspreferenser.  
 
Wåhlin och Asplund Carlsson började studien med att skicka ut enkäter till elever i 
årskurs 3-6 på en förbestämd plats som de kallar för ”Boklanda”, vilket är ett fingerat 
namn på en ort i närheten av Göteborg. I enkäten ingick bland annat frågor kring tre 
utvalda böcker som skulle läsas av eleverna som en del i undersökningen men även 
frågor som rör elevernas läsintresse samt frekvensen av elevernas läsning(1994, s. 10-
13). 
 
I undersökningens resultat framgår det att flickors intresse för läsning håller en 
relativt stadig ökning från årskurs 3 och uppåt, till skillnad från pojkarna där intresset 
tycks avta något runt årskurs 6 (s. 41). Vidare skriver Wåhlin och Asplund Carlsson: 
”Vårt enkätresultat bekräftar den allmänna uppfattningen att flickor läser mer än 
pojkar”(s. 41-42). I en analys av resultaten av enkäterna visar det sig att det bland 
pojkarna förekommer fler elever som läser lite böcker eller inga alls jämfört med 
flickorna där det är vanligare att de läser fler böcker(s. 42). 
 
En påverkansfaktor som Wåhlin och Asplund Carlsson tar upp kring barnens 
läsvanor är att de elever som får stimulans hemifrån i form av bland annat högläsning, 
aktivt läsande föräldrar och tillgång till ett brett bibliotek av böcker ofta också är de 
som läser mest(s. 93). 
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Wåhlin och Asplund Carlsson kompletterar senare sina enkätsvar med intervjuer med 
bland annat några barn för att få ett djupare resultat. Intervjuerna lägger vid ett tillfälle 
fokus på biblioteket och dess roll för barnen. I den kompletterande studien ingick 28 
barn där hälften bestod av pojkar och hälften flickor. Bland dem var det endast fyra 
barn som svarade att de aldrig eller sällan vistades på biblioteket (s. 133). 

 
 
Resultat 
Materialet har analyserats utifrån genusaspekt på undersökningens frågeställningar 
och de didaktiska frågorna Varför? (motivation), Vad? (läsvanor) och Hur?(tid och 
tillgänglighet). Informanterna, som vid undersökningstillfället var 9 – 10 år gamla, 
redovisas i resultatdelen med fingerade namn. Flickorna tilldelades namnen Klara, 
Jennifer, Cecilia, Linda, Anna och Maria och pojkarna Mikael, Lars, Per, Niklas, Filip 
och Oskar. 
 

II.1 Vilka läsvanor har flickorna i undersökningen? 

 
II.1.1 Motivation för läsning 
När flickorna får frågan om de tycker om att läsa svarar de alla i sina intervjuer ”ja”, 
Linda som även hon svarar ”ja” på frågan, motiverar sitt svar med att säga: 
 

- för att om man läser då kan det liksom bli att man, det blir liksom en verklighet […]  och 
så blir man såhär helt inne i boken. (Linda)  

 
Cecilia motiverar sitt svar med att hon inte brukar ha så mycket att göra hemma och 
att hon då passar på att läsa. Anna tycker om läsning för att ”man lär sig” och då 
menar hon att man kan lära sig många ord. Maria tillägger i sin intervju att hon själv 
brukar kunna skriva egna sagor och att hon ibland läser upp dem där hemma. Klara 
svarar ”ja” på frågan om hon tycker om att läsa och ger ingen vidare motivation. 
 
Jennifer menar att hon och hennes pappa och syskon brukar gå till biblioteket för att 
de tycker att det är roligt att läsa nya böcker. Hon anser att det oftast är lätt att hitta 
bra böcker om inte annat så brukar hon kunna fråga efter böcker som är ”läskiga” så 
hittar hon något på det sättet istället. 
 
 

II.1.2 Vad läser flickorna? 
Jennifer och Klara svarar båda i sina intervjuer att de tycker om att läsa 
”mysterieböcker”. Jennifer anser att det är spännande att läsa olika böcker som man 
inte har läst förut. Vidare menar Klara att hon även gillar ”äventyrsböcker” samt att 
hon aldrig läser något annat än böcker. 

 
Linda anser att det är roligt att läsa och läser gärna ”spännande” böcker. Vidare 
nämner hon även att hon då och då brukar kunna lyssna på ljudböcker och att hon 
ibland läser läxan för sina föräldrar. Maria tycker det är roligt att läsa och då gärna 
”spännande böcker” och tillägger även att hon brukar läsa dagstidningar samt 
nyheterna ibland. 
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Cecilia berättar i sin intervju att hon gillar att läsa ”Lasse Maja” och ”Bamsetidningar” 
vidare menar hon att när hon letar böcker på biblioteket så är det deckare som hon 
lägger fokus på.  Anna svarar att hon tycker om att läsa böcker och ingenting annat. 

 
II.1.3 Tid för läsning och tillgänglighet 
Klara uppskattar att hon har sex böcker och menar att hon läser varannan dag 
ungefär. När hon läser väljer hon helst att sitta i sovrummet och motiverar det genom 
att säga att det är där man får lugn och ro. I övrigt läser Klara ibland för sin mamma 
då hon har läsläxor men det är ingen som läser för henne. I skolan anser hon att hon 
får tillräckligt med tid till läsning. 
 
När Klara får frågan om hur ofta hon och hennes familj besöker biblioteket så svarar 
hon: 

- typ två gånger i månaden … 
men ändrar snart till: 

- eller fyra kanske … 
 
Hon anser att det är lätt att hitta böcker som är bra, men om hon någon gång 
upplever att det är svårt menar hon att hon ”fortsätter leta lite till”. På frågan om hur 
ofta hon lånar eller köper böcker svarar hon först att hon inte vet, då ställer 
intervjuaren frågan om hon köper någon gång i månaden eller någon gång per år och 
då svarar hon ”jag tror någon gång i månaden”. 

 
Jennifer berättar i intervjun att hon har ”mer än 20 böcker” och att hon lånar eller 
köper böcker ungefär två gånger i månaden. Jennifer anser att hon läser ”varje kväll” 
samt när hon har tråkigt och menar att hon ibland även brukar läsa för sin lillasyster 
när hon ska sova. Vidare berättar hon att någon annan i familjen brukar läsa för 
henne och det sker ”kanske en gång i veckan”. Angående frågan om Jennifer anser att 
de får tillräckligt med tid till läsning i skolan svarar hon ”inte så ofta” och menar att 
de arbetar så mycket att det bara finns tid till läsning om de skulle få lektionstid över. 
När hon får frågan om hon skulle vilja ha mer tid till läsning i skolan svarar hon med 
ett ”mm”. 
 
Linda berättar i intervjun att hon har runt 20 böcker hemma och att hon läser ungefär 
två gånger i veckan, på kvällarna, och sitter då i sängen. Linda besöker biblioteket 
med sina föräldrar när hon läst ut gamla böcker som hon lånat och behöver nya. Hon 
berättar även att hon tycker att det är lätt att böcker som hon tycker är bra. Köper 
böcker gör Linda aldrig utan får böcker då och då av sina föräldrar vid födelsedagar 
och jul. Läsningen i skolan anser hon är tillräcklig som det är idag. 
 
När Cecilia får frågan angående hur många böcker hon tror sig ha hemma uppskattar 
hon att hon har runt 300 böcker och att hon köper nya böcker två gånger om året 
Cecilia berättar att hon läser ungefär fem gånger i veckan och favoritplatsen att sitta 
på då, är inne på rummet, vilket hon motiverar med att: 
 

- jag har den mjukaste sängen i huset (Cecilia)  
 
Cecilia svarar på frågan om hur ofta hon och hennes föräldrar besöker biblioteket 
tillsammans att besöken sker ”en gång på tre månader”. När hon får frågan om hon 
anser att det skulle finnas mer tid till läsning i skolan svarar hon ”nej”. 
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Maria berättar i intervjun att hon läser ”minst tre gånger i veckan”, på kvällen och 
fyller i att det kan bli några fler tillfällen om hon även läser på helgerna. När hon läser 
menar hon att den bästa platsen är i soffan. Vidare menar Maria att hon har många 
böcker och uppskattar att det är 100 till antalet. Angående läsning i skolan anser hon 
att de får tillräckligt med tid. 
 
När Maria får frågan om hur ofta hon besöker biblioteket med sina föräldrar svarar 
hon ”inte så ofta” och menar vidare att hon har en del böcker själv som hon kan läsa. 
Biblioteksbesöken, menar hon, sker ”en gång var fjärde månad”. I övrigt lånar hon 
böcker i skolan en gång i veckan och köper böcker en gång i månaden. När hon får 
frågan om hon anser att det är lätt att hitta böcker som hon tycker är bra svarar hon 
”nej” och hennes strategi brukar vara att besöka en annan affär för att hitta rätt bok.  
 
Anna berättar att hon har runt 20 böcker, hon svarar dock lite tveksamt och menar att 
hemma hos sin pappa har hon fem böcker. Läser gör hon ibland på kvällarna och 
favoritplatserna är sängen eller soffan, anser hon. Vissa dagar har hon läsläxa och då 
läser hon för sin mamma eller pappa. Tiden som ges i skolan för läsning anser Anna 
är tillräcklig.  
 
Angående hur ofta Anna och hennes föräldrar besöker biblioteket svarar hon ”inte så 
mycket” och berättar samtidigt att hennes mamma är där ibland och skriver ut 
papper. Vidare menar hon att hon inte lånar böcker så ofta, kanske en gång per år 
men att de istället lånar böcker i skolan ungefär två gånger i veckan och då både en 
bok som hon har i skolan och en bok att ta hem. Anna anser inte att det är lätt att 
hitta böcker som är bra, det brukar hon lösa genom att ta något som ”kanske är bra” 
genom att läsa på baksidan på böckerna. 
 

 

 
II.2 Vilka läsvanor har pojkarna? 
 
II.2.1 Motivation för läsning 
När pojkarna får frågan om de tycker om att läsa svarar Niklas ett tveksamt ”nja” och 
menar att det är ”tråkigt”, medan Mikael svarar ”inte så värst”, de övriga fyra 
pojkarna svarar ”ja” varav Lars och Per svarar ”ja” utan tvekan. Bland de två pojkar 
som inte svarar ”ja” på frågan, menar en av dem att läsning är tråkigt, medan den 
andre inte riktigt har något svar på varför han inte tycker om att läsa. Däremot 
framkommer det i intervjuerna att samtliga pojkar läser någon gång då och då på 
fritiden. 
 
I intervjun framkommer att Niklas gärna sitter vid Tv:n och spelar tv-spel eller vid 
datorn där han gärna tittar på filmer på ”YouTube”.  Han berättar att han inte läser 
”alls så ofta” hemma på fritiden men när han väl gör det väljer han likt Mikael att sitta 
i sängen eller soffan. 

 
II.2.2 Vad läser pojkarna? 
Även om Mikael menar att han inte tycker ”så värst” mycket om att läsa, menar han 
att han läser mycket på Tv:n och då på filmer bland annat, sedan fyller han även i att 
han tycker om att läsa ”Kalle Anka- böcker” och en del faktaböcker. Han berättar 
även: 
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- Jag tycker om att läsa komedi och ganska korta böcker. För jag är inte sådär den bästa 
läsartypen riktigt.(Mikael) 

 
Mikaels intresse ligger även vid hur jorden skapades samt om dinosaurierna och 
menar vidare i intervjun att han anser att just den litteraturen kan vara svår att hitta. 
  
Niklas läser helst läsläxan om han ska läsa och stannar där i sitt svar över vad han 
tycker om att läsa. Oskar däremot berättar i sin intervju att han gärna läser ”engelska 
böcker” som handlar om ”roliga saker” och fyller i efter att intervjuaren frågat vad 
som är roliga saker, att det är ”när det händer spännande grejer”. 

 
Filip tycker om att läsa ”alla möjliga böcker” och flikar senare in: 
                

- Mest sådana här med mycket text…eller ganska mycket text och ganska många   sidor. 
(Filip) 

 
Han menar även att utöver böcker gillar han att läsa tidningar, vilken sorts tidningar 
berättar han inte. Även Per gillar böcker med många sidor, han menar i intervjun att 
han gillar ”Harry Potter” och ”tjocka böcker”. 
 
Lars berättar att han tycker om att läsa böcker och då tjocka böcker. Han svarar först 
att inte läser något annat än böcker men flikar sedan in att han faktiskt läser 
serietidningar också. Även han, likt Mikael, tycker om att läsa ”Kalle Anka- böcker”. 
Senare i intervjun menar Lars däremot att det han läser på fritiden är mest 
serietidningar och att det sker ”någon gång i veckan”. 

 
II.2.3 Tid för läsning och tillgänglighet 
I intervjun med Mikael menar han att han brukar besöka biblioteket själv för att låna 
böcker och att detta skedde ungefär två till tre gånger i veckan för ”två tre månader 
sedan” fyller han i. Köper böcker menar han att han aldrig gör men kommer sedan på 
att han faktiskt köpt böcker då han besökt Ryssland och att hans pappa ibland kan 
köpa böcker åt honom. Mikael tillägger även att de tidigare brukade prenumerera på 
Kalle Anka. 
 
Vidare berättar Niklas att han inte besöker biblioteket särskilt ofta då han är hemma 
men att de i skolan brukar gå till biblioteket en gång i veckan för att låna böcker. Han 
anser inte att det är svårt att hitta böcker som han tycker är bra och menar att han är 
så säker på vad det är för sorts böcker han tycker om. 
 
När Oskar tillfrågas hur ofta han besöker biblioteket med sina föräldrar berättar han 
att det sker ”typ en gång om året” och svarar att han inte vet hur ofta han lånar eller 
köper böcker. Angående om han anser att det är lätt att hitta böcker som han tycker 
är bra svara han ”ganska” och menar att det aldrig har skett att han inte hittat något 
som fallit honom i smaken.  
 
Oskar berättar att han läser ungefär varje dag vilket sker innan han ska sova, sängen är 
även den plats han menar att han helst befinner sig på då han ska läsa. 
Vidare berättar han att han läser för någon annan i hemmet kanske: 
 

- Jag vet inte, en gång i månaden kanske 
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Och tillägger vid frågan om det sker vid några speciella tillfällen: 
 

- Nej, jag har bara tråkigt då (Oskar) 
När Oskar får frågan om han anser att det ges tillräckligt med tid till läsning i skolan, 
svarar han med ett ”mm”.  
 
Filip menar att han läser nästan varje dag och väljer även han att sitta i sängen då han 
läser. Vidare berättar han även att han brukar läsa för sin mamma eller pappa då han 
har läs läxa samt att hans pappa ibland läser på kvällarna för honom. Angående om 
han anser att de får tillräckligt med tid till läsning i skolan svarar han med ett ”mm” 
och nickar.  
 
När Filip får frågan om hur ofta han besöker biblioteket med sina föräldrar svarar han 
först att det sker då han läst ut en bok och tillägger efter en följdfråga att det kanske 
sker två gånger per månad. Han berättar även att han inte brukar köpa böcker då han 
redan har flera böcker, vilket han tidigare i intervjun uppskattat till ca 30 böcker. Han 
anser att det kan vara lite svårt att hitta böcker som är bra och tillägger att han istället 
tittar efter antalet sidor samt utseendet på böckerna för att hitta en bra bok.  
 
Lars svarar på frågan om hur många böcker han har hemma att han har ”två” och 
berättar vidare att han sällan besöker biblioteket och säger även att han aldrig köper 
böcker. Vidare menar han att det kan vara svårt att hitta böcker som han tycker om 
och när han har svårt så menar han att han: 
 

- Jag kollar på…öh…jo jag kollar på alfabetet och så kollar jag vilken bok det är och 
så…och så går jag till ”R” för där finns rymden, rymden är jag väldigt intresserad av. 
(Lars)  

 
När Lars får välja så väljer han att sitta i sängen eller inne på rummet då han ska läsa. 
Han svarar att han ibland kan läsa för sin mamma, när han läser läxan och att hans 
mamma eller lillasyster ibland kan läsa för honom. Det framkommer strax därefter i 
intervjun att lillasyster är fyra år och att hon, när hon läser, främst tittar på bilderna. 
Även Lars anser att det ges tillräckligt med tid till läsning i skolan och berättar att de 
läser ”någon gång i veckan”. 
 
Per har runt 50 till 70 böcker hemma. Han berättar att han läser ”nästan varje dag” 
och att favoritplatsen är i sängen. Han flikar senare in att han ibland har träningar och 
menar då att det inte finns tid till läsning. Per berättar att föräldrarna läser nästan varje 
dag för honom och syskonet samt att han själv kan läsa för sitt syskon ibland. 
Syskonet däremot är för liten och kan inte läsa själv ännu. Per svarar även han att 
läsningen i skolan är tillräcklig och anser inte att det behövs mer tid avsatt för detta. 
 
Per svarar på frågan om hur ofta de besöker biblioteket hemma att det sker ”var 
fjärde månad”, han köper inte böcker särskilt ofta och anser att det är lätt att hitta 
böcker som han tycker är bra. När han får frågan om hur han gör för att hitta böcker 
som passar honom så svarar han att han letar böcker som har mycket text och är 
tjocka, då de räcker länge.  
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II.3 Hur ser föräldrarnas läsvanor ut enligt eleverna? 
Mikael berättar följande kring hur han upplever att hans föräldrars läser: 
 

- Min pappa läser inga böcker, jo för någon månad sedan så, för typ två tre månader sedan 
så läste han en så här tjock bok (måttar med fingrarna). Åh, och min mamma läser 
mycket på Twitter.(Mikael) 

-  
Mikael berättar även att han har ett syskon som han menar läser ”lika mycket” som 
han själv. 
 
Niklas svarar att hans mamma läser ”lite då och då” när de är ”uppe i stugan” och 
tillägger även att det lyssnas en del på ljudböcker samt att han tror att detta kommer 
att ta över hennes läsning allt mer. Oskar svarar att hans pappa läser varje dag medan 
mamman nästan aldrig läser och tillägger att hon endast läser tidningar. Filip berättar 
att hans mamma läser varje kväll men är osäker på hur mycket pappan läser och 
menar även att han mest läser tidningar. 
 
Lars anser att hans föräldrar läser ”väldigt ofta”, han tillägger att han själv läste med 
sin mamma dagen innan intervjun och vid frågan om föräldrarna aldrig läser själva 
svarar han ” helst böcker då”.  Per svarar att hans föräldrar läser ”nästan varje dag” 
och menar att de läser för honom och hans syskon. 

 
Jennifer svarar att hennes mamma läser ”varje kväll” när hon ska sova medan pappan 
läser mest när han är sjuk, hon tillägger även att han brukar läsa deckare ”på dagen”. 
Vidare menar hon även att hennes föräldrar läser för henne ibland och att hon har ett 
syskon som ibland läser själv men mycket lite då detta syskon bara är sex år ännu. 
Linda svarar däremot att det aldrig är någon som läser för henne men svarar att 
mamman läser ”varje kväll” själv och att: 
 

- Pappa, han läser väl mest på telefonen och på nyheterna. (Linda) 
 
Klara svarar att föräldrarna läser själva ”varje dag”, någon vidare information ges inte, 
hon berättar även att hon har ett syskon som läser, hur ofta anger hon inte. 
 
Cecilia svarar först att hon inte vet hur ofta hennes föräldrar läser själva men svarar 
efter att ha fått frågan om hon brukar se dem sitta och läsa någon gång ”ja, mest på 
kvällarna” och att de då läser böcker. Cecilia har äldre syskon också men de läser 
aldrig, menar hon. Även Maria har ett äldre syskon som hon inte anser läser särskilt 
ofta utan mest sitter vid datorn, men tillägger även att syskonet ska ta körkort och 
läser en del på grund av det ändå. Marias föräldrar läser ibland för henne och då 
pappan, i övrigt läser föräldrarna mest tidningen, menar hon. Även Anna svarar att 
hennes pappa läser för henne ibland på kvällarna, i övrigt läser Annas pappa ibland 
medan mamman sällan läser. Anna har även ett syskon som hon menar inte kan läsa 
så mycket ännu. 
 

II.4 Slutsats 
 
Flickornas inställning till läsning är utan tvekan lika då de alla svarar ”ja” på frågan om 
de tycker om att läsa. Bland pojkarna däremot finns det två som ställer sig mer 
tveksamma till läsningen och anser inte att det är lika roligt som de övriga anser. Det 
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framkommer i intervjuerna att det finns annat som tar tid under fritiden som 
exempelvis dataspel och Tv-spel men även träningar. Att se någon koppling mellan 
avsaknad av läsande föräldrar och elever med lågt intresse för läsning, som var ett av 
studiens syfte, är svårt även om det i ett redovisat fall skulle kunna tyda på detta. 
Flertalet svarar att det är mamman i familjen som läser mest, de manliga 
läsarförebilderna är även de flera till antalet men något lägre än mammorna. Däremot 
är det flera pappor som läser för sina barn på kvällarna. 

 
Samtliga elever tycker att de får tillräckligt med tid till läsning i skolan och anser inte 
att det behövs mer tid schemalagt för denna aktivitet. Den läsning som sker i skolan 
sker några dagar i veckan vid tillfällen då eleverna ska äta sin frukt innan rasten. De 
allra flesta svarar även att de gärna sitter i sängen och läser, vilket kan vara en orsak 
till varför de inte önskar mer läsning i skolan. 
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Diskussion 
 
III.1 Resultatdiskussion 
 
 
III.1.1 Vilka läsvanor har flickorna i undersökningen? 
Flickorna visar stor lust till läsningen och de motiverar gärna varför de tycker om att 
läsa. De svarar utan tvekan ”ja” på frågan om de tycker om att läsa och visar ett stort 
intresse genom hela intervjuerna kring läsning. 
 
Flickornas läsintresse visas tydligt då de kan motivera mer än pojkarna varför de 
tycker om att läsa. Linda beskriver känslan av att läsa och då fantasin tar över och 
Jennifer visar sitt läsintresse då hon berättar om biblioteksbesöken med sin pappa och 
sitt syskon och motiverar då att de besöker biblioteken för att de tycker att det är 
roligt att läsa nya böcker. Även Maria visar, enligt mig, ett starkt läsintresse då hon 
berättar att hon ibland kan skriva egna berättelser som hon sedan läser upp hemma. 
Den enda som jag anser är mer tveksam kring läsning är Anna, som inte visar samma 
läsintresse då hon undviker att berätta vad hon tycker om att läsa. Här kan flera 
faktorer påverka t.ex. att Anna vill behålla det för sig själv eller att hon är nervös 
under intervjun. Det kan även vara så att Anna inte läser så mycket under fritiden och 
har därför inga exempel på vad hon tycker om att läsa. Det kan med andra ord finnas 
många olika förklaringar till varför Anna inte berättar vad hon läser, vilket eventuellt 
hade kunnat undersökas ytterligare med hjälp av fler följdfrågor under intervjun.  
 
När det gäller svaret jag får på frågan om hur ofta eleverna köper eller lånar böcker 
menar jag att det kan vara missvisande då jag flertalet gånger upplevt att eleverna inte 
riktigt förstått min fråga. Ett exempel är Klara som svarar, efter att ha fått frågan 
omformulerad om hur ofta hon köper böcker där olika förslag getts för att underlätta 
för informanten, ”jag tror någon gång i månaden” efter att tidigare sagt ”det vet jag 
inte”.  
 
Trots flickornas stora läsintresse är de nästintill eniga om att de inte behöver mer tid 
till läsning i skolan. En förklaring kan vara att det är svårt att finna en lugn vrå att sitta 
att läsa på eller att det finns annat i skolan som intresserar dem mer. I skolan kan 
fokus ligga mer på vännerna eller på skolarbeten som tar tiden från enskild läsning. 
 
Brinks undersökning (2000, s. 26) visar att flertalet flickor föredrar ”mysterieböcker”, 
likt pojkarna. Detta anser jag stämmer bra överens med denna studie, då den visar att 
flertalet flickor tycker om att läsa ”mysterieböcker”, eller ”spännande böcker”, vilket 
jag anser kan gå under samma genre. Däremot är det ingen i denna studie som 
berättar att de tycker om att läsa ”hästböcker”, vilket förekommer i Brinks studie.  

 
 
 
III.1.2 Vilka läsvanor har pojkarna? 
Pojkarnas läsvanor ser förhållandevis goda ut och kan, enligt mig, jämföras med 
Brinks resultat av sin studie som tidigare redovisats. Brink (2000) visar att pojkarna i 
årskurs 3 tycks ha god relation till läsning och är jämförbart med flickornas som 
endast ligger strax över pojkarnas redovisade resultat kring läsaktivitet(s. 12).  I denna 
studie, menar jag, att pojkarna även om några påstår sig läsa ”sällan”, ändå läser en del 
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men då inte skönlitteratur när man går djupare in i intervjun. Det framkommer att 
pojkarna som läser något mindre än övriga, ändå läser en del på fritiden, antingen 
serier eller läsläxan, vilket ger eleverna en del övning i läsningen även i hemmet. Det 
är dock svårt att göra en jämförelse med Brinks undersökning då det är lite oklart hur 
läspoängen är satta och vad de grundar sig i för svar från pojkarna. 
 
Taube (2007) menar att bristen på manliga läsarförebilder kan kopplas till pojkars 
sämre läsvanor och menar att flickor har en fördel då det finns fler läsande förebilder 
för dem (s. 115). Bland pojkarna i denna undersökning finns det två som är 
tveksamma till läsning, Mikael och Niklas, där Niklas anser att det är tråkigt att läsa. 
Samma pojke berättar endast om sin mammas läsvanor och att hon läser ”lite då och 
då” och då gärna i deras stuga, samt att hon numer väljer ljudböcker allt mer. Pappans 
läsvanor talas det inte om, vilket kan bero på många olika faktorer bland annat att 
pappan inte bor tillsammans med mamman. Här skulle jag då kunna se en koppling 
mellan frånvaro av manlig förebild och pojkens egna läsvanor. Vidare visar det sig att 
samma elev sällan besöker biblioteket och att det aldrig är någon som läser för 
honom. Den andra tveksamma pojken, Mikael, svarar ”inte så värst” på frågan om 
han tycker om att läsa, men menar vidare att han brukar läsa ”Kalle Anka böcker” 
och senare berättar han även om att han tycker om att läsa ”komedi”. Längre fram i 
intervjun får jag ändå bilden av att Mikael läser en del på fritiden och att det finns en 
viss glädje i att läsa, till skillnad från Niklas som är förhållandevis negativ till läsning. 
Niklas pappa läste en bok för två, kanske tre månader sedan, enligt Niklas. Svaret 
Niklas ger, är för mig tveksamt då det kan vara svårt att uppskatta tid ibland om det 
handlar om något som man inte är särskilt intresserad av att observera. Hade han fått 
i uppgift tidigare att registrera när hans pappa läser hade kanske svaret sett 
annorlunda ut. Jag anser dock att svaret visar att Niklas, till skillnad från Mikael, ändå 
har en manlig förebild som kan locka till läsning. Bland övriga pojkar tycks det finnas 
läsande pappor även om svaren ibland är svårtolkade då vissa svarar allmänt om sina 
föräldrar. 
 
Sett till Sandström Kjellins(2002) resultat kring pojkars och flickors olika läsvanor 
visar det att en påverkande faktor kan vara att skolan förväntar sig att hemmen ska ta 
på sig en del av ansvaret för barnens träning av läsning (s. 163). I denna studie, anser 
jag, att redovisat resultat visar att det är få elever som får någon övrig träning med 
läsningen än den de själva ger sig genom självständig läsning. Med andra ord ges 
ingen vidare undervisning i hemmet förutom den läsläxa som ibland ges från skolan. 
Bristande, eller det något lägre, läsintresse som kan ses i pojkarnas svar kan, enligt 
mig, påverkas av mognad och läsutveckling. Jag menar att flera pojkar hade kunnat ha 
en mer positiv inställning till läsning om de fick öva mer och inspireras av föräldrar 
och syskon. När det gäller mognadsgraden hos pojkar och läsning, är det något som 
även Taube (2007) menar är en påverkande faktor bland pojkarna då de mognar 
något senare än flickor (s. 115). För att motivera pojkarna något ytterligare till läsning 
anser jag att man bör synliggöra betydelsen för träning i hemmet, att eleverna behöver 
få tid till läsning och hjälp med läsningen även hemma. Det är svårt att ändra 
inställningen till pojkars läsning men med mer information och stöd från skolan anser 
jag att man kan komma långt. Läsningen bör, anser jag, inte endast handla om läsläxor 
som eleverna slaviskt arbetar med en stund hemma, utan det borde handla mer om 
avkoppling. I skolan är det viktigt att bygga upp lusten till läsning och det kräver 
motivation och träning vilket skapas bäst om eleven hittar något som intresserar och 
skapar lust till läsning. Med andra ord bör vi utgå från elevens intressen, anser jag, för 
att väcka läsandet till liv vilket gäller både för pojkar och för flickor. Med tillgång till 
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ett varierat utbud litteratur kommer man långt men jag anser även att man skulle 
kunna ordna med tillfällen där eleverna regelbundet tipsas om litteratur. Det finns 
flera bibliotek som arbetar med detta men jag skulle hellre se att äldre elever tipsar de 
yngre om böcker som de själva läst och tyckt om för att inspirera och agera förebilder 
för de yngre eleverna. Eventuellt skulle man även kunna ordna en blogg för varje 
klass där man tipsar varandra om olika böcker, skriver recensioner och kan läsa 
andras kommentarer. Möjligheterna är många och det gäller att jag som lärare är 
lyhörd och flexibel för att kunna tillmötesgå alla elevers olika behov. 

 
 
III.1.3 Hur ser föräldrarnas läsvanor ut enligt eleverna? 
Det är svårt att med denna korta studie och endast med barnens uppfattning dra 
några slutsatser hur mycket föräldrarna verkligen läser, eftersom de kan läsa vid 
tillfällen då barnen inte ser eller läser sällan, men uppmärksammans endast då, vilket 
gör att barnet därför ger svaret att föräldrarna läser ofta eller varje dag. Det är ändå 
barnens uppfattning som är intressant för denna studie, då syftet är att försöka se en 
koppling till föräldrarnas läsvanor med barnens, utifrån barnens perspektiv.  
 
Brink (2000) skriver om vikten av vuxna läsande förebilder för barns intresse för 
läsning vilket är, enligt honom, en viktig inspirationskälla(s. 53). I denna studie visar 
det sig att de allra flesta har läsande föräldrar. Även om inte båda föräldrarna läser så 
förekommer det i familjerna. Jag anser att även läsande kompisar kan ha en del 
inverkan på läsningen hos eleverna, även om detta inte är något jag studerat, så kan 
det vara värt att tänka på i analysen av materialet. Sett till Wåhlin & Asplund 
Carlssons studie som tidigare presenterats kan de se en koppling mellan hemmets 
aktiva eller icke aktiva läsning och barnets relation till läsning. Studien visar bland 
annat att hemmets påverkan är stor på barnets förhållande till läsning, ett aktivt 
läsande hem leder ofta till ett aktivt läsande barn, menar Wåhlin & Asplund 
Carlsson(1994, s. 93). Det är enligt mig svårt att urskilja en direkt koppling till de 
elever som läser mer sällan med hur de har det hemma då studien skulle behöva gå in 
djupare på hemmens olika inställning till läsning. 
 
Studien visar att antalet elever med pappor som läser varierar, men av de sex 
intervjuade pojkarna svarar tre av dem att pappan antingen läser ”varje dag”, ”mest 
böcker”, eller ”mest tidningar”. Av de resterande svarar två av pojkarna mer allmänt 
på frågan genom att inte nämna om det är mamman eller pappan som läser ”ofta” 
eller ”nästan varje dag”. Värt att tänka på är att i de fallen då informanterna endast 
svarar ”läser ofta” eller ”varje dag” utan att särskilja på mamman och pappans 
läsvanor, kan det vara så att någon av föräldrarna inte alls läser eller läser mer sällan. 
Bland flickorna svarar bara en att pappan läser ”ibland” samt för henne själv, medan 
tre av de återstående svarar allmänt för båda föräldrarna. Angående Brinks teori 
(2000, s. 57) om läsande manliga förebilder tycks det inte ha någon särskild inverkan 
på de elever som jag i denna studie har intervjuat. 
 
Bland pojkarna svarar tre av sex att deras mammor antingen läser ”varje kväll”, 
”tidningar” eller ”läser då och då”. Två av de resterande tre svarar allmänt på frågan 
om hur ofta föräldrarna läser på fritiden. Jämfört med flickornas svar svarar två 
flickor att deras mammor läser medan bland de resterande fyra flickor svarar tre av 
dem allmänt på frågan, den fjärde svarar att det sker ”sällan”. Med andra ord visar 
resultatet att bland pojkarna tycks det vara lika många mammor som pappor som 
läser hemma och detsamma gäller även flickorna.  
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I mitt yrke som lärare kommer jag speciellt att ta med mig denna del av studien som 
behandlar elevers uppfattning om föräldrars läsning. Jag anser att det är viktigt att visa 
och försöka informera om vikten av läsning i hemmet även om man inte kan göra 
något åt det själv så kan det vara bra att man informerar föräldrar kring detta.  
 

III.2 Metoddiskussion 
Valet av metod anser jag var ett relativt enkelt val då jag var intresserad av elevernas 
egen inställning till läsning samt att få en inblick i hur de ser på föräldrarnas intresse 
kring läsning då det är barnens uppfattning som också påverkar hur de själva ställer 
sig till läsning. Det hade dock varit intressant att även skicka ut enkäter till föräldrarna 
för att se om informanternas svar stämmer överens med hur föräldrarna själva ser på 
det hela. Det går med andra ord inte att dra några slutsatser för hur föräldrarnas 
läsning ser ut med hjälp av den metod som användes i denna undersökning. Det visar 
endast hur eleverna själva upplever situationen i hemmet kring läsning. 
 
Att använda intervjuer som metod för studien anser jag var ett bra val då det gav 
möjlighet att formulera om svåra frågor eller ställa följdfrågor till de elever som 
behövt detta. Hade jag istället valt enkäter som metod tror jag att det skulle kunna 
resulterat i att eleverna jämfört svaren med varandra samt att det hade varit lättare för 
dem att hoppa över vissa frågor eller svara mycket kortfattat. Intervjuerna gav 
eleverna tid att tänka, ställa frågor till mig och att svara självständigt. Att 
intervjufrågorna heller inte skickats ut i förväg bidrog även till att eleverna inte kunde 
diskutera svar med varandra eller på något sätt fundera ut svar som de trott att jag 
ville höra. Enkäter å andra sidan hade kunnat bidra till en bredare bild över hur 
läsningen såg ut i hemmet och även kanske fungerat som en tankeställare för föräldrar 
som inte tar sig tid till läsning eller uppmuntrar till läsning hemma. Då hade dock 
studien fått ett annat syfte där man då blandade in föräldrars syn på läsning istället för 
eller tillsammans med denna studie där fokus ligger på elevernas uppfattning kring 
hur det ser ut i hemmet.  
 
 Under intervjuerna upplevde jag att flera av barnen kände sig lite obekväma i 
situationen då vissa talade tyst och kortfattat, drog i kläderna och hade svårt att hålla 
ögonkontakt. Detta hade kunnat undvikas genom att intervjuerna skett mer likt ett 
vanligt samtal i en bättre miljö än det tomma förhållandevis stora grupprum som vi 
hade att tillgå. 
 
Då flera av informanterna, vid frågan om de visste vad det var vi skulle göra, svarade 
att de trodde att det var en sorts ”test” på hur bra de kunde läsa, så anser jag att detta 
kan ha påverkat deras inställning till intervjuerna tidigt och då också svaren som de 
gav. Jag var dock både innan och efter intervjun, tydlig med att berätta för dem vad 
syftet var med intervjuerna och att det inte var ett test, utan att det var ett arbete som 
jag gjorde i min utbildning. Ytterligare en fråga jag ställer mig är hur föräldrarna 
ställde sig till det brev som skickades ut och om föräldrarna påverkade barnen genom 
att diskutera brevet och att det redan där kom att handla mer om ett tvång än ett 
frivilligt samtal. 
 
En annan fråga jag ställer mig är om svaren som informanterna gav är svar som de 
tror att jag vill höra. Att det är svar som ”övats in” för att göra vuxna nöjda eller för 
att på något sätt passa in. Exempel på svar som får mig att fundera är ” för att man lär 
sig”, då detta kan ses som ett uttryck som eleverna har fått höra av föräldrar och 
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lärare. Värt att ha i åtanke är även hur sanningsenliga informanternas svar är angående 
frågan hur ofta de läser, då de svarar ”ungefär varannan dag” eller liknande. Det kan 
ibland vara svårt att uppskatta hur ofta man läser, om det eventuellt kan ske flera 
dagar i rad vissa veckor eller om det sker en dag en vecka. Frågan är om alla elever vet 
hur ofta de läser eller om de bara gissar fram ett svar eller om några även ger svar som 
de tror att jag vill höra. Även om det kan finnas vissa tveksamheter får man ändå utgå 
från att informanterna svarar så sanningsenligt de kan, då det är svårt att bevisa 
motsatsen i denna studie. Det som kan vägas in i tolkningen av informanternas svar 
är deras inställning och kunskaper om litteraturen. En van läsare kan, enligt mig, ange 
flera titlar och även återge en del av en bok som de tyckt om, vilket ett fåtal 
informanter faktiskt gör. 
 
I transkriberingen av intervjuerna hade det eventuellt varit bättre att inte ha med 
elevernas tvekan eller pauser då få anteckningar gjordes. Detta kan tolkas på olika sätt 
och en paus kan vara olika för olika personer. Att informanten tvekat kan även det 
tolkas olika, därför anser jag att den övriga informationen som anges kring 
informanternas svar kan vara överflödig och missvisande. Jag anser att detta kan 
tolkas olika beroende på hur van man är vid intervjuer och samtal, och att det kan 
påverka resultatet till viss del. Jag vill ändå tillägga att mitt val att behålla dessa 
kommentarer är för mig något som bidrar med mer djup och ger liv i samtalet och 
analysen. 
 
I efterhand ser jag att en pilotstudie skulle ha genomförts med några av informanterna 
för att se hur väl de färdiga frågorna fungerade att ha i samtalet. På detta sätt hade jag 
eventuellt kunnat se vilka frågor som behövde omformuleras för att undvika kortare 
svar och svar som ”ja” och ”nej”. Överlag anser jag dock att de frågor som ställdes 
ändå gav fylliga svar och ett gott underlag för analys, samt att de allra flesta hade lätt 
att förstå dem. Att använda sig av färdiga frågor var dock något som gjorde att det 
aldrig blev något riktigt flyt i samtalet, samt att intervjuerna blev korta och svaren inte 
så breda som jag hade hoppats på även om följdfrågor ställdes i vissa fall.  

 
 
III.3 Avslutande diskussion och slutsatser 
Skillnaden mellan pojkars och flickors läsning enligt studien, är att flickorna har en 
mer positiv inställning till läsning. De anser att läsning är roligt och lustfyllt och de ser 
tjusningen med att sätta sig ner på en lugn plats och låta sig föras in i fantasin. Även 
bland pojkarna finns det några som tycker om läsning, även om de inte motiverar det 
på samma sätt som några av flickorna. Båda könen är beroende av en lugn och trygg 
plats för att kunna läsa, exempelvis i ”sängen” eller ”sovrummet” där de kan sitta 
ensamma. Detta anser jag kan påverka pojkarnas och flickornas svar kring läsning i 
skolan då de flesta anser att de ges tillräckligt med tid till läsning. Med detta i åtanke 
kan jag i mitt yrke försöka skapa en lugn och trygg miljö i eller utanför klassrummet 
då eleverna ska läsa för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att koppla av. 

 
Värt att nämna är även att resultatet av studien kan påverkas av elevernas olika 
bakgrunder, familjekonstellationer och erfarenheter kring läsning. Att elevernas 
hemförhållanden ser olika ut är viktigt att tänka på, anser jag, då man analyserar det 
resultat som studien kommit fram till. Det ser olika ut för alla elever och detta 
påverkar även vilka förutsättningar som ges och den inställning som finns till läsning. 
Däremot får man inte glömma bort att se till hur skolan arbetar med läsning, även 
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detta har stor betydelse för hur eleverna upplever läsningen. Sett till de svar som 
resultatet visar finns inget intresse för utökad tid för läsning i skolan bland eleverna, 
vilket är något som skulle vara intressant att undersöka vidare. Kan det vara så att 
skolan och skolans miljö hämmar elevernas läsintresse?   

 
För att bredda det resultat som jag i detta arbete kommit fram till, anser jag att man 
skulle kunna arbeta med observationer av eleverna och enkäter till föräldrar och lärare 
för att få ett djupare perspektiv på skillnader mellan pojkars och flickors läsvanor. Att 
använda sig av observationer skulle kunna vara ett bra komplement om man vill se 
hur arbetet med läsning går till i skolan. Det är dock ett tidskrävande arbete och skulle 
kräva en längre studie än några veckor för att få ett så rättvisande material som 
möjligt. Då undervisningens upplägg kan variera en del beroende på övriga, ej 
schemalagda aktiviteter, bör man ha en längre period att utföra en sådan 
undersökning. 
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Bilaga 1 
 
 
 

    
 

Informationsbrev angående intervju för examensarbete 
Jag kommer i mitt examensarbete att undersöka elevers läsvanor samt göra en 
jämförelse mellan pojkar och flickor för att få en inblick i vad det är som påverkar de 
båda könens olika inställning till läsandet. I undersökningen kommer jag även 
försöka se hemmets inverkan på elevernas läsvanor. 
 
Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med elever. 
Jag genomför denna undersökning därför att jag finner det intressant att se om 
pojkar och flickors läsvanor skiljer sig åt samt vad detta kan bero på. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Varken eleven eller skolan 
kommer att namnges i redovisningen av uppgiften och de som läser arbetet kommer 
inte att kunna identifiera de som deltagit i undersökningen. Samtalet behöver spelas 
in för att materialet ska bli lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas 
så snart examensarbetet är godkänt.  
 
Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta deltagandet utan närmare motivering.  
            
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
 
Student:                                                      Handledare:  
                                     
 
 
Genom att skriva din namnteckning nedan anger du ditt deltagande i 
undersökningen.  
Lämna sedan detta brev till (handledare på vfu-skolan). 
 
 
 
Namnteckning  Namnförtydligande
 mailadress/telefonnummer 
 

 



 

 

 
 
Bilaga 2 
 
 

             
 
 
Intervjufrågor kring elevers läsvanor 
 
Tycker du om att läsa? Varför/varför inte? 
 
Vad tycker du om att läsa? Exempelvis tidningar, serier, sagor, faktaböcker… 
 
Hur många böcker har du? 
 
Var läser du helst? 
 
Hur ofta läser du böcker på fritiden? 
 
Om sällan, varför läser du inte mer? 
 
Om du sällan läser böcker, läser du något annat? Exempelvis tidningar, faktaböcker… 
 
Hur ofta upplever du att dina föräldrar själva läser på fritiden? 
 
Läser någon för dig hemma? Eller brukar du läsa för någon hemma? 
 
Om du har syskon, läser de ofta? 
 
Hur ofta besöker du biblioteket med dina föräldrar? 
 
Hur ofta lånar, eller köper du böcker? 
 
Tycker du att det är lätt att hitta böcker som du tycker är bra? Varför /varför inte? 
 
Upplever du att du får tillräckligt med tid till läsning i skolan? Varför/ Varför inte? 


