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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers attityd till läsning och deras självtillit till 

läsning. I vår studie har vi även undersökt detta utifrån ett könsperspektiv och undersökt om 

det finns någon skillnad mellan de olika könen i fråga om attityd till läsning i samband med 

deras självtillit. Med läsning avses i denna studie skönlitterär läsning. Då böcker benämns 

handlar det i första hand om skönlitterära böcker. För att besvara frågeställningarna har vi valt 

intervju som metod, vi har intervjuat tio stycken 10-åringar, där hälften är flickor och hälften 

är pojkar. Tanken med att intervjua elever istället för till exempelvis genomföra enkäter är att 

kunna föra ett djupare resonemang med de intervjuade vilket så fallet inte hade varit fallet 

med enkäter. Därefter har vi analyserat intervjusvaren utifrån en tematisk analysmetod. 

Resultatet visade en övervägande positiv attityd till läsning hos eleverna, samt att pojkar har 

en mer positiv attityd till läsning än vad flickor har. Dessutom finns det en könsskillnad i 

resonemang kring attityd och självtillit där pojkarna ser svårare texter mer som en utmaning 

medan flickorna upplever att de blir ineffektiva och att det då blir tråkigt. 

 

Nyckelord: läsning, attityd, självtillit, genus, elevintervjuer.  
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1. Inledning 

Att kunna läsa är idag en viktig komponent för att klara sig i skolan och i samhället. Elever 

möter från tidig ålder läsning i förskola och skola. Läsning hör inte bara till svenskämnet utan 

utgör även en stor del av andra ämnen, vilket gör läsningen till en viktig förutsättning för det 

fortsatta lärandet och för framtiden. Attityden till ett ämne är en viktig del vid 

kunskapsinlärning; en negativ attityd kan hämma inlärningen medan en positiv attityd kan 

främja den. Som blivande grundskollärare tycker vi därför att elevers attityder till läsning är 

särskilt intressant och relevant att studera. Det kan finnas flera orsaker till varför attityder till 

läsning skiljer sig åt mellan elever. I denna studie undersöks elevers attityder till läsning i 

samband med självtillit utifrån deras kön. 

 

För att underlätta arbetet och spara tid har en viss arbetsfördelning gjorts. Många delar i 

arbetet har vi skrivit tillsammans, och de gånger arbetet är uppdelat har vi innan det egna 

skrivandet gjort tankekartor där vi tillsammans kommit överens om centrala delar och viktiga 

källor som ska vara med i texten. När delarna är skrivna har vi tillsammans läst igenom allt 

och gjort eventuella korrigeringar som har behövts. Alla intervjuer har genomförts 

tillsammans. Fördelningen av arbetet ser ut som följer; Ida har skrivit 5.4 Databearbetning 

och analysmetod, 5.6 Etiska hänsynstaganden, 5.7 Reliabilitet och validitet, 6.2 Hur 

resonerar eleverna kring självtillit i relation till läsning? och 6.4 Finns det någon skillnad 

hur elever med olika kön resonerar kring sambandet mellan självtillit och attityd läsning? 

Jennifer har skrivit 5.1 Metod för datainsamling, 5.2 Urval och deltagare, 5.3 

Genomförandet, 5.5 Reflektioner över metoden, 6.1 Hur ser elevers attityder till läsning ut? 

och 6.3 Utifrån de olika könen, kan en skillnad gällande attityder till läsning urskiljas?.   

 

Vi skulle härmed vilja tacka de personer som har gjort arbetet möjligt. Ett stort tack till vår 

handledare Maria Ojala som har kommit med intressanta idéer och bra, konstruktiv kritik. Vi 

vill också rikta ett stort tack till lärarna som tog emot oss och till eleverna som ställde upp på 

intervjuerna, utan er hade arbetet inte ens varit genomförbart, tack!  
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2. Bakgrund 

Läroplanen för den svenska grundskolan föreskriver att “skolan ska ansvara för att varje elev 

efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr11, 2011, s. 13).  Hög 

självtillit kan stärka motivationen och leda till en större arbetsinsats och ihärdighet, även i 

motgångar (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 388). Vidare betonar Lgr11 också att “läraren ska 

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” (Lgr11, 2011, s. 14). 

Även skollagen uttrycker att utbildningen “ska främja [...] en livslång lust att lära” (SFS 

2010:800, 2010, §4), och där är motivation ett centralt inslag.   

 

I en rapport från Skolverket (2012) redovisas resultat i läsförmåga från den internationella 

undersökningen PIRLS 2011. I den framgår att svenska elevers läsförmåga har försämrats för 

varje undersökning som har gjorts under åren 2001, 2006 och 2011 (Skolverket, 2012, s. 

29).    

De senaste åren har de försämrade resultaten i PISA och PIRLS varit föremål för debatter och 

diskussioner i media. Det har publicerats rubriker som “Sverige sämst i klassen” (Carp, 2013), 

“Svensk skola sjunker” (Rangborg, 2013) och “Svenska elever allt sämre” (Zaccheus, 2013). I 

läsprovsresultatet från PIRLS 2011 framkom det att i inget av de deltagande länderna hade 

pojkarna högre resultat än flickorna (Skolverket, 2012, s. 39). Skillnaderna mellan könen i 

läsförståelse har minskat i Sverige sedan 2001, det beror främst på att flickornas resultat har 

sjunkit mer än pojkarnas (Skolverket, 2012, s. 40). Misslyckanden som dessa kan leda till en 

försämrad självtillit (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 383). Attityden till läsning skiljer sig 

också åt mellan könen. Flickor har en mer positiv attityd till läsning och läser oftare för nöjes 

skull än vad pojkar gör. Attityden har även visat sig ha en stor koppling till hur man presterar 

i läsning och till läsförmåga (Roe & Taube, 2012, s. 46, Hörnqvist, 1999, s. 157). Även Logan 

& Johnston (2009) visar i sin studie en könsskillnad i attityder, där flickornas attityd är mer 

positiv än pojkarnas (Logan & Johnston, 2009, s. 205). De menar också att en negativ attityd 

kan minska sannolikheten att ta sig an läsaktiviteter vilket också kan vara fallet vid låg 

självtillit som kan resultera i att man undviker läsning eller lätt ger upp (Woolfolk & 

Karlberg, 2015, s. 388; Bandura, 1997). 

Det finns mycket litteratur som behandlar specifikt pojkars läsning och deras attityder kring 

det. I ett nummer av tidskriften Svenskläraren (2007) behandlar flera artiklar ämnet. I en av 

artiklarna nämner Saar (2007) att pojkars läs- och skrivsvårigheter oftast förklaras av 
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ointresse. Han menar att det finns olika förväntningar på pojkars och flickors intressen och 

förutsättningar och att det bidrar till ett särskiljande där pojkar och flickor får olika kunskaper, 

träning och erfarenheter i skolan. Vidare menar Saar att det ofta hävdas att pojkar har en anti-

pluggkultur. Detta är något som Saar motsätter sig och menar istället att pojkar är engagerade 

i läsning men att det finns en förväntning på pojkar som krockar med skolans pedagogik 

(Saar, 2007, s. 17). Detta kan även beskrivas som förväntningar av könsrollsbeteenden 

(Woolfolk & Karlberg, 2005, s. 112; Connell, 2009, s. 129). Förutom att visa ointresse kan 

man även anse att läsning är tråkigt. Denna aspekt tas i beaktande då Molloy (2007) i sin 

artikel menar att ordet tråkigt kan vara en täckmantel för någonting som är svårt. Om man 

tycker att någonting är svårt och inte känner tillit till sin egen förmåga kan det påverka 

attityden negativt (Molloy, 2007, s. 10).   

Begreppen självtillit, genus och attityd är centrala i denna studie. Hur hör dessa begrepp ihop 

och hur spelar det roll för elevers läsning? Mot bakgrund av ovanstående problem är syftet 

med denna studie att undersöka hur elevers attityder och självtillit gentemot läsning ser ut 

samt om det finns någon skillnad mellan könen.  
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Självtillit 

Psykologen Albert Bandura har definierat begreppet ”self-efficacy” som tro på sin egen 

förmåga att lyckas i specifika situationer eller i utförandet av en uppgift samt vilken 

framgångsförväntan eleven har. I vår studie har vi valt att använda oss av den svenska 

översättningen självtillit (Woolfolk och Karlberg, 2015, s. 382). Självtillit innebär vad eleven 

har för förväntningar på sin egen effektivitet på uppgiften (Bandura, 1997, s.207). Självtillit 

kan spegla en viktig roll i hur man tar sig an uppgiften och hur mycket energi man lägger på 

genomförandet av uppgiften. Detta resulterar i att ju mer eleven tror att den kommer att klarar 

av uppgiften (har en hög självtillit), desto mer energi kommer eleven att lägga på uppgiften. 

Enligt Woolfolk och Karlberg betyder begreppet självtillit att man har en ”föreställning om 

den personliga kompetensen på ett givet område eller i vissa situationer” (Woolfolk & 

Karlberg, 2015,s. 382). Även Woolfolk och Karlberg benämner precis som Bandura att 

självtillit kan variera på vilket ämne och vilken uppgift det är, det är kontextspecifikt. En elev 

kan exempelvis ha låg självtillit i läsning men stor självtillit i matematik (Woolfolk & 

Karlberg, 2015,s. 382; Bandura, 1997, s. 192). 

Det finns två olika slags framgångsförväntningar enligt Bandura (1997). Den första är 

”efficacy expectations” vilket innebär att man har förväntningar på att klara uppgiften som 

krävs för att nå målet, till exempel att klara av uppgifter och kurser inom en viss utbildning. 

”Outcome expectations” innebär att man har förväntningar på resultatet av handlingen och 

vad det kommer att leda till, till exempel förväntningar på yrket och dess 

arbetsuppgifter (Bandura, 1997, s. 203). Bandura (1997) nämner också viktiga faktorer inom 

framgångsförväntning. Det är viktigt att eleverna har förebilder, som de till exempel kan 

observera och därmed öka sin inlärning. Det är också viktigt att få direkt stöd och uppmuntran 

samt att en vuxen person positivt engagerar sig i vad barnet gör (Bandura, 1997, s. 206). 

Självtillit bygger på fyra informationskällor; tidigare erfarenhet, ställföreträdande erfarenhet, 

muntlig övertalning och emotionellt tillstånd. Tidigare erfarenhet fungerar som en indikation 

på kapacitet och på tidigare misslyckande och erfarenheter i likartade situationer. Detta kan 

resultera i att om man har misslyckats i någonting för länge sedan och sedan ska göra samma 

sak igen, kan den misslyckade erfarenheten ha en negativ påverkan på hur man presterar i 

situationen. Ställföreträdande erfarenhet är en social jämförelse med andra kapaciteter, till 
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exempel att man ser att andra elever har lyckas med den uppgift som man själv ska göra. 

Detta ökar elevens känsla om att vara effektiv när den gör uppgiften. Muntlig övertalning 

innebär att om man får stöd och uppmuntran från andra, leder det till att man blir övertygad 

om att man tror att man kommer klara uppgiften. Emotionellt tillstånd är att man presterar 

utifrån känslomässigt tillstånd. Till exempel om man känner sig rädd eller stressad kan det har 

negativ inverkan på hur man presterar på uppgiften (Bandura, 1997, s. 195). 

3.1.2 Genus 

Studien bygger även på ett genusteoretiskt perspektiv där genus ses som det socialt och 

kulturellt konstruerade könet, i kontrast till det naturgivna biologiska könet (Butler, 2007, s. 

56). Enligt Connell (2009) betonas ofta en dikotomi i samhälleliga diskussioner om genus. 

Utifrån den biologiska tudelningen av hanar och honor definieras genus i sin tur som den 

sociala eller psykologiska skillnaden mellan könen (Connell, 2009, s. 23).  

 

Woolfolk och Karlberg (1995) nämner tre komponenter i en individs identitet gällande genus 

och kön; genusidentitet, könsrollsbeteende och sexuell läggning (Woolfolk & Karlberg, 2015, 

s. 112). Genusidentitet, som även ibland kallas könsidentitet, handlar om vilket kön man 

definierar sig som. Könsrollsbeteenden utgörs av egenskaper och beteenden som förknippas 

med varje kön i en viss kultur. Den bredare definitionen könsroller handlar i sin tur om 

förväntningarna på hur kvinnor och män bör uppträda samt uppfattningar om vad som är 

maskulint respektive feminint. Det kan exempelvis handla om normer och förväntningar som 

att pojkar ska bära blått och flickor rosa, att pojkar förväntas vara tuffa, starka och aktiva 

medan flickor ska vara medgörliga, passiva och söta (Connell, 2009, s. 129). Dessa 

könsroller, likaså könsrollsbeteendena, varierar beroende på tid, plats och kultur. Slutligen 

handlar den tredje komponenten sexuell läggning om en individs val av partner. När identitet 

gällande genus och kön behandlas i studien fokuseras huvudsakligen könsroller och 

könsrollsbeteenden. 

 

Nära besläktat med könsroller är även begreppet könsscheman, inom vilka könsroller ingår. 

Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver könsscheman som "organiserade nätverk av kunskap 

om vad det innebär att vara man eller kvinna" (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 115) och menar 

att dessa scheman är viktiga för barns meningsskapande i världen och fungerar som en 

vägledning av deras beteende. Vidare menar de att barn formar sina egna könsscheman när de 

samspelar med människor och saker i sin omgivning och att de redan vid fem års ålder har 
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utvecklat könsscheman som talar om vilka beteenden och föremål som är "rätt" eller "fel" för 

flickor respektive pojkar (Woolfolk & Karlberg, 2015, s 116). Könsschemat är således en 

slags uppfattning eller förståelse för världen som i sin tur påverkar könsrollsbeteendet. 

 

3.1.3 Attityd till läsning 

Attityd till läsning är en central och viktig faktor då det kan påverka elevers läsglädje, hur ofta 

de läser självständigt samt eventuellt deras läsförmåga (Logan & Johnston, 2009, s. 199). Då 

elevers attityd till läsning undersöks i studien är det relevant att definiera vad som avses med 

begreppet i just denna studie. En definition av attityder är reaktioner angående personer, 

grupper eller fenomen (Myers, 2008, s. 120). Dessa reaktioner kan vara positiva eller negativa 

och består av känslor, beteendeintentioner och bestämda uppfattningar. Attityder kan 

användas för att påverka beteenden (Ojala & Rikner, 2010, s. 30). I lässammanhang innebär 

det således att en positiv attityd ökar sannolikheten att ta sig an läsaktiviteter medan det inte 

är lika troligt att ta sig an läsaktiviteter med en negativ attityd (Logan & Johnston, 2009, s. 

199). Detta kan kopplas till teorin om självtillit där en stark sådan leder till högre 

måluppsättning och mindre rädsla för misslyckanden medan en låg självtillit, precis som en 

negativ attityd, kan göra att man helt undviker läsningen eller lätt ger upp (Woolfolk & 

Karlberg, 2015, s. 388; Bandura, 1997). 

 

Attityder sägs vara en uppfattning om huruvida ett objekt är positivt eller negativt, men 

förutom positiva, negativa eller neutrala attityder kan man också ha en ambivalent attityd 

(Jonas, Broemer & Diehl, 2000). Detta innebär att man hyser både positiva och negativa 

känslor och/eller tankar om en person, ett objekt eller en företeelse samtidigt (Ojala & Rikner, 

2010, s. 38). Ett exempel på ambivalent attityd inom läsning kan vara om man har en positiv 

attityd i form av att man tycker att läsning är roligt men en negativ attityd där man tycker att 

det är svårt och tidskrävande. 

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Könsskillnader i attityd och självtillit gentemot läsning 

I en studie gjord av Logan och Johnston (2009), undersöks könsskillnader i läsförmåga och 

attityder hos 10-åringar. Resultatet visade att det fanns skillnader mellan pojkars och flickors 

attityd till läsning. Flickorna hade mer en positiv attityd till läsning och högre prestanda i 

läsning vilket resulterade i att det hade bättre läsförmåga än pojkarna. Skillnaden var dock 

väldigt liten (Logan Johnston, 2009, s. 205). I studien testades elevernas läsförmåga. Innan 
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läsförmågetestet var förhållandena mellan attityd till läsning och kompetenstro starkare för 

pojkar än för flickor (Logan & Johnston, 2009, s. 206). Det fanns en signifikant skillnad 

mellan könen gällande sambandet mellan attityd till läsning och läsförmåga, desto bättre 

pojkarna är i läsning desto mer positiv attityd har de till läsning och tvärtom; ju mer positiv 

attityd till läsning desto bättre är deras läsförståelse. Flickorna visade inget sådant samband 

(Logan & Johnston, 2009, s. 207).  

Relationen mellan förmåga och attityd är något som också stärks i Hörnqvists (1999) studie 

där elever uttalat sig om lyckade arbeten. Enligt eleverna kändes lyckade arbeten roliga eller 

intressanta och uppgiftens förutsättningar upplevdes som relevanta (Hörnqvist, 1999, s. 157). 

Innan läsförmågetestet i Logan och Johnstons studie gjordes kunde man urskilja att pojkarnas 

attityd till läsning visade sig ha ett tydligt samband med deras kompetenstro, till skillnad från 

flickornas (Logan & Johnston, 2009, s. 208). Detta kan ha att göra med deras självtillit; om 

man har en bra känsla och tror att man ska klara en uppgift får man en positiv attityd till 

uppgiften. Det fanns även ett större samband mellan läsfrekvens och attityd till läsning än 

mellan läsförmåga och attityd till läsning. Det kan bero på att attityder till läsning har större 

påverkan på läsfrekvensen (en positiv attityd gör att man läser oftare), snarare än att attityden 

är en produkt av läsförmågan (Logan & Johnston, 2009, s. 211). Det tydligaste sambandet 

fanns mellan elevernas läsförmåga och deras kompetenstro, vilket belyser hur framgång eller 

misslyckande kan påverka i vilken utsträckning barn tror på sin egen förmåga (Logan & 

Johnston, 2009, s.209). Detta samband fanns i lite större utsträckning hos pojkar än hos 

flickor, vilket tyder på att framför allt pojkar drar nytta av beröm och uppmuntran för att öka 

sin kompetenstro, vilket kommer att främja mer positiva attityder till läsning och skola 

(Logan & Johnston, 2009, s. 210).   

3.2.2 Självtillit 

I en studie av Hörnqvist (1999) undersöks elevers upplevelser av sin kompetens i skolarbetet. 

Hon menar att kompetens kan jämföras med begreppet självtillit som handlar om hur personer 

tror sig kunna behärska en viss uppgift (Hörnqvist, 1999, s. 34). För att få en bild av elevers 

upplevelser av sin egen kompetens har Hörnqvist genomfört två delstudier; intervjuer med 

elever och brev från eleverna. I breven får eleverna svara på frågor om hur de kände vid ett 

lyckat respektive ett mindre lyckat arbete. De får svara på frågor som “Hur var det? Hur 

kändes det? Vad gjorde du? Vad tänkte du?” (Hörnqvist, 1999, s. 51). Frågor som dessa är 

något som vi också har använt oss av i vår insamling av empiri. Både Hörnqvist (1999) och 
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Bandura (1997) nämner i sina studier den effekt inre och yttre omständigheter har på 

elevernas kompetenstro och självtillit. Hörnqvist (1999) menar att i de flesta fall då eleverna 

inte lyckats bra med en uppgift, sägs det av eleven oftast bero på yttre omständigheter som att 

tiden exempelvis inte har räckt till. Då elever lyckats bra med en uppgift finns förklaringen 

oftast i inre omständigheter, som att man har lätt för ämnet eller den typen av uppgift 

(Hörnqvist, 1999, s. 134). Bandura (1997) menar att om framgångar bedöms som ett resultat 

av inre omständigheter som exempelvis skicklighet, snarare än som ett resultat av yttre 

omständigheter, ökar individens självtillit. Omvänt kan självtilliten minska om ett 

misslyckande förklaras som ett resultat av skicklighet snarare än av yttre omständigheter 

(Bandura, 1997, s. 201).  

Andra studier har belyst vikten av självtillit i kunskapsinhämtandet. I en studie gjord av von 

Gegerfelt Kronberg (2012) analyseras kunskap utifrån människors uppfattning om det egna 

skapandet. Deltagare i studien framhäver vikten av självtillit i kunskapsinhämtandet. Den 

nämns också som en drivkraft som hjälper till att upprätthålla arbetet och sätta upp mål (von 

Gegerfelt Kronberg, 2012). Deltagarna menar även att självtilliten utgör en trygghet i 

kunnandet och en säkerhet i handlandet. En av deltagarna menar att ett annat uttryck för 

självtillit är att vara medveten om vad man gör. Medvetenheten kan vara uttalad eller inte, 

bara man innerst inne vet hur resultatet ska se ut (von Gegerfelt Kronberg, 2012, s. 133). 

Detta kan kopplas till Banduras teori om ”outcome expectations” där man har en bild av vad 

handlingarna kommer att leda till och vad resultatet kommer att bli (Bandura, 1997, s. 203). 

För att i sökandet efter ny kunskap nå det uppsatta målet är självtillit en nödvändig faktor. Det 

är även betydelsefullt för att hitta det egna uttrycket i skapandet menar deltagarna (von 

Gegerfelt Kronberg, 2012, s. 135). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur 10-åriga elevers attityder och självtillit gentemot 

läsning ser ut. Fokus kommer också att ligga på att studera eventuella könsskillnader. Syftet 

kan uttryckas i fyra frågeställningar; 

 

 Hur ser elevers attityder till läsning ut? 

 Hur resonerar eleverna kring självtillit i relation till läsning?  

 Utifrån de olika könen, kan en skillnad gällande attityder till läsning urskiljas? 

 Finns det någon skillnad i hur elever med olika kön resonerar kring sambandet mellan 

självtillit och attityd till läsning? 
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

Vilken slags metod som används i studien bör avgöras utifrån studiens syfte (Trost, 2005, s. 

13). Syftet med vår studie är att undersöka attityder och självtillit och hur unga resonerar 

kring dessa begrepp och då lämpar sig en kvalitativ insamlingsmetod som intervjuer bättre än 

en kvantitativ metod, eftersom mönster i fenomen och resonemang kring dessa undersöks 

(Trost, 2005, s. 14).  

 

Det finns olika former av intervjuer, och Trost (2005) tar upp standardisering och 

strukturering som två centrala typer. Med standardisering menas till vilken grad frågorna och 

intervjusituationen är lika för alla intervjuade. En hög standardisering innebär att 

intervjufrågor och följdfrågor är exakt desamma, kommer i exakt samma ordning och att de 

läses upp på samma sätt för respondenterna. Det ska alltså vara samma villkor för alla och om 

förklaringar och förtydliganden behövs, ska dessa ges till alla eller till ingen (Trost, 2005, s. 

19). En låg standardisering innebär det motsatta; språket anpassas efter respondenten, 

frågorna behöver inte tas i en bestämd ordning och följdfrågor kan formuleras om beroende 

på respondentens svar (Trost, 2005, s. 19). Vi har vid våra intervjutillfällen använt oss av en 

blandning av dessa; frågorna har kommit i exakt samma ordning och följdfrågorna har i stor 

grad varit desamma för alla elever. Då följdfrågorna har avvikit från manus har det varit på 

grund av att eleven redan har utvecklat svaret till den grad att följdfrågan redan är besvarad. 

Vissa ord som vi anser är viktiga har vi förklarat för alla (exempelvis attityd och självkänsla), 

men vi har också bett eleverna att utöver det själva fråga oss om det är någonting som de inte 

förstår. Förklaringar och förtydligande har därmed inte getts på samma sätt till alla, utan till 

de elever som explicit har efterfrågat det, eller vid de tillfällen då det varit tydligt att eleven 

inte uppfattat frågan rätt.  

 

Den andra intervjuformen strukturering syftar till hur strukturerad intervjun är i avseende på 

frågorna och dess svarsalternativ (Trost, 2005, s. 20). En ostrukturerad fråga kännetecknas av 

öppna svarsalternativ där respondenten avgör vilken struktur svaret får, svaren kan därmed få 

en stor variation respondenterna emellan. En strukturerad fråga har slutna alternativ där 

respondenten endast kan svara på de svarsalternativ som ges. I vår studie finns en blandning 

av strukturerade och ostrukturerade frågor. När det gäller frågor om exempelvis läsvanor och 

attityder ges respondenterna ett antal svarsalternativ som är rangordnade i fyra steg från 
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exempelvis väldigt ofta till inte alls eller från jättetråkigt till jätteroligt (se Bilaga 1). De 

ostrukturerade frågorna med öppna svar handlar mer om resonemang kring självtillit och 

attityder. 

 

5.2 Urval och deltagare 

I vår studie undersöks läsattityd och självtillit inom läsning hos 10-åringar utifrån ett 

genusperspektiv. Vi har valt att använda oss av just 10-åringar för att det finns mycket 

forskning kring skolelever i den åldern (se exempelvis Logan & Johnston, 2009) som vi kan 

jämföra våra resultat med. Elevernas ålder är också relevant då internationella undersökningar 

som PIRLS och PISA bland annat riktar sig mot 10-åringar. Detta gör att vi kan ta del av 

resultat från delarna om läsning i undersökningarna samt låta våra intervjufrågor till eleverna 

inspireras av enkätfrågor kring läsning från PIRLS- och PISA-materialet.   

 

Vi har intervjuat tio stycken elever som går i årskurs 4, där hälften är flickor och hälften är 

pojkar. Eleverna kommer från olika skolor men från samma kommun. Kommunen ligger i 

Mellansverige och är till invånarantalet en stor kommun. Några av de intervjuade kommer 

från samma skola. Vi har valt elever från skolor som är placerade i olika områden i och 

utanför staden för att försöka täcka upp olika socioekonomiska variationer. Alla elever går i 

årskurs 4 och samtliga elever läser svenska, och alltså inte svenska som andraspråk. Värt att 

notera är att vi har skickat ut förfrågningar till lärare som i sin tur har överlämnat 

informationsbrev och medgivandeblankett till elever och föräldrar. Då könsskillnader ska 

undersökas finns det en jämn fördelning mellan könen; de tio eleverna består av fem flickor 

och fem pojkar. 

 

5.3 Genomförande 

Så snart studiens syfte och frågeställningar var klara, kontaktades klasslärare i årskurs 4 på 

skolor i närområdet via mail för att se om det fanns något intresse hos elever att ställa upp på 

intervjuer. Studien beskrevs kortfattat för läraren och informationsbrev om studien och 

medgivandeblanketter till föräldrarna bifogades. Mail skickades till runt 50 stycken lärare, 

ungefär tio svarade överhuvudtaget varav tre svarade att de hade tid att ta emot oss och 

dessutom hade elever som kunde ställa upp på intervjun.  

 

Så fort medgivande från elevernas föräldrar hade givits bokades skolbesök och intervjuer in 

på de tre skolorna. Det är viktigt att respondenterna får information om studien både muntligt 
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i samband med intervjutillfället och skriftligt en tid innan så de hinner fundera på vad de ger 

sig in på (Bell, 2006, s. 157). Av den anledningen hade elever och vårdnadshavare innan 

intervjutillfällena blivit informerade om studien skriftligt via informationsbrevet, och precis 

innan intervjuerna sattes igång informerades eleverna muntligt om hur studien skulle gå till, i 

samband med det gavs de även tillfälle att ställa frågor.  

 

För att underlätta databearbetningen och ha möjlighet att lägga fullt fokus på intervjusamtalet, 

istället för att lägga tid och uppmärksamhet på att anteckna, valde vi att göra ljudinspelningar 

av intervjuerna. På medgivandeblanketten hade vårdnadshavarna godkänt att intervjun 

spelades in, dessutom tillfrågades eleverna själva precis innan intervjun och samtliga gav sitt 

godkännande. Intervjuerna genomfördes i små grupprum i anslutning till elevernas klassrum 

för att de skulle känna sig bekanta med omgivningen och trygga i miljön (Trost, 2005, s. 44). 

Det är viktigt att eleverna känner ett förtroende för de som ska intervjua. Det är också viktigt 

att man informerar eleverna att det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna (Dalen, 

2007,s. 45). Intervjuerna skedde under en skoldag på respondenternas skola, varje respondent 

satt enskilt tillsammans med oss. Under intervjuerna lästes alla frågor och följdfrågor upp i 

samma ordning för alla elever. Frågorna var organiserade i en viss ordning och låg under 

olika temaområden (Bell, 2006, s. 159). Begrepp eller frågeformuleringar som vi ansåg 

centrala och eventuellt svårbegripliga förklarades för samtliga respondenter. Under 

intervjuerna turades vi om att läsa frågor från de olika temaområdena, men vi kunde också 

inflika med förtydliganden eller följdfrågor när den andra ställde frågor. När intervjuerna var 

klara tackades respondenterna och blev tillfrågade om det hade känts okej för dem. Det 

ljudinspelade materialet av intervjuerna omfattar cirka tre timmar och tjugo minuter.  

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Under våra intervjuer har vi valt att gör ljudupptagningar för att underlätta bearbetningen 

sedan. I och med att vi har spelat in intervjuerna kan vi fokusera mer på dialogen istället för 

att föra anteckningar under intervjun. Vid bearbetningen av data har vi valt att inte skriva ut 

alla intervjuer då det skulle ta alldeles för lång tid. Vi har istället lyssnat igenom intervjuerna 

vid ett flertal tillfällen och utifrån detta tagit ut teman som är relevanta för vårt syfte och 

frågeställningar. Både Trost (2005) och Dalen (2007) nämner tre steg för bearbetning och 

analys av sin metod, först ska man samla in data, sedan ska man analysera det och sist ska 

man tolka insamlad data som man har. När man analyserar sina data kan man använda sig av 

öppen kodning. Vilket innebär att identifiera begrepp som ingår i kategorier, i vårt fall kan det 
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till exempel röra sig om känsloord som arg, glad, lugn och kontextord som tyst, högljutt och 

stökigt som man kanske känner när man läser. Dalen (2007) nämner också selektiv kodning, 

vilket innebär att efter man har hittat kärnkategorier och analyserat sambanden mellan dessa 

är målet att samla in alla trådar i en överordnadförståelse oavsett vad som verkar det mest 

centrala som ska studeras (Dalen, 2007, s. 79).   

 

I vår analysmetod har vi använt oss av tematisk analys. Tematisk analys är en metod för att 

identifiera, analysera och se teman inom data (Braun & Clarke, 2006, s. 6). Tematisk analys 

skiljer sig från andra analysmetoder som syftar till att beskriva mönster över kvalitativa data i 

och med att den inte är lika teoretisk begränsad (Braun & Clarke, 2006, s. 8). I en tematisk 

analys finns det sex olika steg som vi har använt oss av. Det första steget är att bekanta sig 

med sina data, här sker också en transkribering av intervjumaterialet (Braun & Clarke, 2006, 

s. 16). På grund av tidsbrist har vi, istället för att transkribera allt, tagit anteckningar när vi har 

lyssnat igenom våra data och därefter börjat hitta mönster. Det andra steget börjar när vi har 

läst och bekantat oss med våra data och har skrivit ner en lista med idéer om vad som är 

intressant i materialet. Efter att ha skrivit ner det som är intressant i intervjuerna går man över 

till steg tre, där det handlar om att plocka ut teman som man har fått fram. I steg fyra går vi 

igenom våra teman som vi har hittat, ser om teman håller samman tillsammans samtidigt som 

det bör finnas tydliga och identifierbara skillnader mellan de olika temana. Här kommer det 

även bli uppenbart vilka som inte är riktiga teman, till exempel om det inte finns tillräckligt 

med data för att stödja dem, eller om uppgifterna är alltför varierande (Braun & Clarke, 2006, 

s. 19). Steg fem i tematisk analys handlar om att man sedan ska definiera och vidareutveckla 

de teman som man kommer att lägga fram för analys, och analysera data inom dem. Man 

måste ta hänsyn till teman själva, och varje tema i förhållande till de andra (Braun & Clarke, 

2006, s. 20). Sista steget i tematisk analys börjar när man har en uppsättning fullt 

genomarbetade teman, och innebär den slutliga analysen och skrivningen av uppsatsen (Braun 

& Clarke, 2006, s. 21).   

5.5 Reflektioner över metoden 

Att ha intervju som metod för datainsamling har både sina för- och nackdelar. En av de största 

fördelarna med intervjumetoden är dess flexibilitet (Bell, 2006, s. 158). I och med att vi satt 

tillsammans med elever och intervjuade dem hade vi möjlighet att fördjupa oss i deras svar på 

ett sätt som inte hade varit möjligt med exempelvis en enkätundersökning. Direktkontakten 

med eleverna gav oss chans att ställa följdfrågor eller förtydliga om eleverna inte förstod en 
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fråga eller ett begrepp. Eftersom människor har olika erfarenheter och föreställningsvärldar 

(Trost, 2005, s. 112) så kan dock elevernas svar och kroppsspråk tolkas på olika sätt av oss 

som intervjuar. För att förhindra alltför skilda uppfattningar har vi tillsammans diskuterat 

elevsvaren under tiden som vi har lyssnat på ljudinspelningarna och fört anteckningar.  

 

En av nackdelarna med intervjuer är att de tar lång tid att utföra och analysera, särskilt när 

man inte har så mycket tid till förfogande. Vi valde att använda oss av tio stycken intervjuer i 

studien för att ha tillräckligt många respondenter för att kunna säga någonting om resultatet. 

Värt att notera är dock att dessa tio elever inte kan ses som representanter för alla 10-åriga 

flickor och pojkar i landet. Här finns det istället en, om den så är liten, risk att slumpen har 

spelat in och att vi har lyckats fånga en del som annars hade legat utanför normalfördelningen 

i ett insamlat material. Då undersökningen är kvalitativ och deltagarna inte är representativa i 

statistisk mening tror vi dock att tio respondenter bidrar till tillräckligt mycket material 

eftersom fokus i studien ligger på att hitta uppvisade mönster, om det så är hos några få 

personer (Trost, 2005, s. 121). Det finns också en risk för att klasslärarna har gjort ett urval 

bland eleverna och släppt fram de elever som de anser är högpresterande och kommer att 

svara rikligt på intervjuerna. Detta kan påverka resultatet i och med att elever med låg 

prestation i läsning riskerar att bli underrepresenterade. På två av de tre skolorna verkade det 

dock som att läraren hade valt ut elever slumpvis.  

 

En fallgrop inom den tematiska analysen som vi använder oss av är att använda rubriker eller 

teman från de ställda intervjufrågorna som teman i analysen (Braun & Clarke, 2006, s. 25). I 

detta fall har man inte gjort ett analytiskt arbete för att identifiera teman eller mönster i 

insamlad data. I vår analys har vi varit medvetna om detta och istället hittat nya teman utifrån 

respondenternas svar och resonemang.   

5.6 Etiska hänsynstaganden  

I vår studie har vi använt oss av etiska aspekter utifrån de fyra huvudkraven avseende 

individens rätt inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De 

fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man informerar respondenterna om 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8).  Eftersom vi har intervjuat barn under 15 år 

behöver vi få föräldrarnas godkännande. Vi mailade därför till lärarna för att se om det fanns 

ett intresse bland eleverna. I mailet som vi skickade ut till lärarna bifogade vi 
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informationsbrevet och en medgivandeblankett. Samtyckeskravet handlar om att den som 

ställer upp på att bli intervjuad har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Det handlar i vårt fall om att vi fick samtycke från föräldrarna 

att intervjua deras barn samt att barnen sa ja till att medverka. Det tredje huvudkravet är 

konfidentialitetskravet vilket handlar om att respondenternas personuppgifter inte får lämnas 

ut (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Innan man intervjuar någon bör man försäkra personen om 

att hen kommer att vara anonym i studien (Bell, 2006, s. 169), så innan intervjufrågorna 

ställdes försäkrades eleverna om att de kommer att vara anonyma samt att ingen utomstående 

kommer att veta vem av respondenterna som har sagt vad (Trost, 2005, s. 40). I vår studie har 

vi valt att inte nämna personerna vid deras riktiga namn utan vi har döpt om dem exempelvis 

till flicka 1, flicka 2 och så vidare. Vi har även valt att inte berätta om vilken skola de går på 

utan bara att det är tio år gamla. Under intervjuerna har ljudupptagning förekommit, där vi har 

varit extra tydliga med att det enbart är för vårt eget bruk och att vi kommer att radera 

ljudinspelningen när vi har bearbetat intervjuerna (Bell, 2006, s. 165). Vi har informerat 

respondenterna att allt som sägs under intervjuerna stannar mellan oss. Det sista kravet av de 

fyra huvudkraven är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att man enbart får använda det 

insamlade materialet till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet som det också kan heta, är ett mått på huruvida resultatet vid 

upprepade tillfällen är detsamma oberoende av vem som utför undersökningen (Bell, 2006, s. 

117. Alla de intervjuade ska få exakt samma fråga och situationen ska se likadan ut för alla, 

genom detta får man en hög reliabilitet av undersökningen (Trost, 2005, s. 111). Denna 

definition av reliabilitet bygger dock på en föreställning om att människan är statisk i sitt 

tyckande och tänkande. Trost (2005) menar att människor är föränderliga och hela tiden 

skapar och ingår i processer, och att svaren därmed inte alls behöver bli desamma vid varje 

tillfälle (Trost, 2005, s. 112). För att resultatet i vår studie ska få en så hög reliabilitet som 

möjligt har vi valt att formulera intervjufrågorna tillsammans och dessutom gemensamt 

intervjuat alla tio respondenter för att undvika eventuella variationer som kan förekomma om 

man intervjuar på varsitt håll. Validitet är ett mått på att en viss fråga mäter det man verkligen 

vill att den ska mäta, alltså giltigheten i undersökningen (Bell, 2006, s. 117). Eftersom vi har 

kvalitativa frågeställningar, har vi använt oss av en kvalitativ metod som i det här fallet är 

intervjuer. För att öka giltigheten i studien har vi gjort intervjufrågor utifrån våra 
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frågeställningar, därmed kan vi få ut information som kan användas för att åskådliggöra 

frågeställningarna och komma närmare resultatet.    
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6. Resultat och analys 

6.1 Hur ser elevers attityder till läsning ut? 

När det gäller elevers attityder till läsning har vi i elevsvaren kunnat identifiera tre 

huvudteman; positiv attityd, negativ attityd samt ambivalent attityd. Inom dessa huvudteman 

ryms ett antal underteman som vi återkommer till under varje huvudtema. 

6.1.1 Positiv attityd 

I intervjumaterialet var en positiv attityd till läsning den mest förekommande attityden. Alla 

elever tycker att läsning är ganska viktigt eller mycket viktigt, ingen av eleverna svarade alltså 

att det var lite viktigt eller inte alls viktigt.  Under det första huvudtemat positiv attityd har vi 

urskilt fyra underteman; föräldrar, egen läsning, bra böcker och textens svårighetsgrad. 

Under temat föräldrar ryms resonemang kring huruvida eleverna upplever att deras 

föräldrars/vårdnadshavares högläsning och attityder till läsning har påverkat deras attityd till 

läsning positivt. Nästan alla elever uppger att deras föräldrar har läst mycket för dem när de 

var små, och en av eleverna svarar även att hans föräldrar än idag brukar läsa högt för honom. 

När vi frågar eleverna hur de tror att föräldrarnas högläsning har påverkat deras attityd svarar 

ungefär hälften att de tror att det har haft en positiv inverkan på deras attityd, resten vet inte 

eller tror inte att det har påverkat deras attityd avsevärt.  

”Det har varit roligt att höra och det har gjort mig mer intresserad av att läsa böcker.” 

Pojke 2 

Förutom föräldrarnas högläsning har också föräldrars attityd till läsning enligt eleverna haft 

en effekt på deras attityd. Samtliga elever vet eller tror att deras föräldrar tycker att läsning är 

viktigt och flera elever svarar att föräldrarna brukar prata om vikten av läsning och/eller 

brukar läsa mycket själva. Nästan alla elever tror att deras attityd till läsning har påverkats av 

hur viktigt föräldrarna tycker att läsning är. Endast ett par elever uppger att de inte vet hur 

föräldrarnas attityd till läsning har spelat roll för deras attityd, och endast elev tror inte att det 

har påverkat honom alls. När eleverna resonerar kring hur föräldrarnas attityd till läsning har 

spelat roll för dem menar alla som tyckte att de blivit påverkade att det har gjort så att de läser 

oftare och mer. Pojke 2 tycker att det är viktigt att föräldrarna pratar om vikten av läsning och 

inte struntar i att göra det eftersom han tror att det kan göra så att man läser mer och blir bättre 

på det. För Pojke 3 spelar föräldrarnas attityd en stor roll. 
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”Om de [föräldrarna] inte tycker att det är viktigt, då vill inte jag.” 

Pojke 3 

”Det har påverkat mig mycket bra, så nu läser jag ganska mycket böcker och älskar att läsa.” 

Flicka 5  

När det kommer till elevernas egen läsning uppger samtliga elever att de läser egna böcker 

eller tidningar hemma några gånger i veckan eller mer och att detta ofta sker frivilligt om det 

inte handlar om läsläxor. Flera av eleverna läser varje kväll och några läser till och med flera 

gånger per dag. Här är det fler elever som har svårt att tänka sig hur detta påverkar deras 

attityd, men häften av eleverna svarar i alla fall att de tror att läsningen hemma gör att det blir 

roligare och lättare att läsa. Några elever uppger också att anledningen till att de tycker att 

läsning är roligt och lätt är för att de har läst mycket hemma från tidig ålder. En elev tror att 

han har blivit bättre på att läsa genom att han har läst hemma. 

”Det blir roligare, desto mer jag läser.” 

Pojke 2 

En sak som förekommer ofta när eleverna resonerar kring sin attityd till läsning är bra böcker. 

Alla elever har uppgett att de tycker att det är ganska roligt eller jätteroligt att läsa, utom en 

elev som tycker att det är ganska tråkigt. Några elever uppger att anledningen till att läsning är 

roligt är för att de läser bra böcker. När vi frågar eleverna vad som skulle få dem att tycka 

annorlunda svarar mer än hälften att bättre eller sämre böcker skulle påverka attityden. Eleven 

som tycker att läsning är ganska tråkigt menar att det beror på att hon inte är så intresserad av 

böcker. Hon säger också att hon skulle tycka att det var roligare om det fanns ganska mycket 

bättre böcker, gärna med spänning och kärlek i samma bok. 

”Böcker är ju kul att läsa för att det är fantasi och sånt där, det är väldigt roligt att läsa en bok 

för att det är som att ta sig lite till en annan värld. Mest gillar jag böcker med lite bilder för då 

får man fantisera lite mer.”  

Pojke 5 

 

En av intervjufrågorna handlade om hur många böcker man hade hemma och hur man trodde 

att det påverkade ens läsning. Nästan alla elever tror att man oftare och lättare sätter sig ner 

och läser om man har tillgång till många böcker hemma, och ett antal elever säger att det är 

roligare att läsa om man har många egna böcker. Några elever säger dock att antal böcker 
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hemma inte har så stor betydelse och menar att man alltid kan gå till biblioteket om man inte 

har så många böcker hemma. Ett par elever säger att ett stort utbud av böcker bidrar till en 

variation som gör det roligare att läsa. 

Textens svårighetsgrad är också någonting som utifrån elevernas resonemang kan påverka 

attityden. Under intervjuerna frågade vi eleverna om de tyckte att det blev roligare eller 

tråkigare att läsa om en text var svår respektive lätt. Endast en elev tyckte att det var roligare 

att läsa lätta texter, och motiverade det med att man kommer längre i boken och det händer 

mer då. Några fler elever tyckte att det blev roligare att läsa en text om den var svår. Detta 

motiverades ofta med att det blev en sorts utmaning, att det var roligt att läsa något nytt och 

att man fick lära sig nya ord. Att läsning är roligt och lätt menar en elev beror på att textens 

svårighetsgrad är anpassad till henne. Sammanfattningsvis var det relativt få som tyckte att 

lätta eller svåra texter var roliga att läsa, något som vi återkommer till under negativ attityd. 

”Jag läser böcker som passar mig, jag läser inte för svåra eller för lätta.” 

Flicka 3 

Bland de elever som har en positiv attityd till läsning ägnar sig majoriteten mycket åt egen 

läsning hemma nästan varje kväll. Detta går i linje med Logan och Johnstons (2009) teori om 

att en positiv attityd till läsning ökar sannolikheten för att man ska ta sig an läsaktiviteter. Att 

föräldrars egen läsning och attityd till läsning spelar roll för eleverna styrks också i 

Skolverkets (2012) rapport om PIRLS-resultaten från 2011. Flera elever uppger att de har en 

positiv attityd till läsning för att de har läst mycket, något som kan kopplas till Banduras teori 

om bemästringserfarenhet (Bandura, 1997, s. 194; Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 383). 

Genom att utgå från sina tidigare prestationer och erfarenheter i läsning kan eleverna 

uppskatta sin förmåga och i detta fall även bestämma sin attityd utifrån tidigare prestationer 

och erfarenheter. 

6.1.2 Negativ attityd 

Överlag fanns det färre negativa än positiva attityder gentemot läsning i intervjumaterialet, 

men trots det har flera elever resonerat kring exempelvis vad som skulle kunna väcka en 

negativ attityd gentemot läsning hos dem. Under huvudtemat negativ attityd har vi därmed 

funnit tre underteman; egen läsning, tråkiga böcker samt textens svårighetsgrad. 

Precis som när det gäller positiv attityd kan elevers attityd påverkas även negativt som en 

följd av egen läsning. Ett antal elever resonerar kring det egna läsandet och tror att de skulle 
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tappa intresset för läsning och tycka att det var tråkigt och svårt om de började läsa mindre än 

vad de gör nu. En elev säger också att om hon inte hade börjat läsa redan i tidig ålder när hon 

tyckte att läsning var tråkigt skulle hon sannolikt fortfarande tycka att det var tråkigt, till 

skillnad mot idag när hon har läst mycket och nu för tiden ”älskar att läsa”. 

Den enda elev som uppgav att läsning är ganska tråkigt säger att det beror på att hon inte är så 

intresserad av böcker och att hon inte hittar några bra böcker. Just tråkiga böcker är något 

som många elever resonerar kring när det gäller negativ attityd till läsning, och det tycks 

därmed vara en betydelsefull och central del i elevernas inställning och attityd till läsning. 

Precis som en stor del av eleverna anser att bra böcker gör att läsning blir roligt, menar också 

många elever att tråkiga böcker skulle skapa ett ointresse eller en negativ attityd gentemot 

läsning. Flicka 2 tycker att det är ganska roligt att läsa och som svar på vad som skulle få 

henne att tycka annorlunda säger hon:  

”Om någon gav mig tråkiga böcker, det hade jag inte tyckt om. Jag väljer den boken som ser 

spännande ut, den måste typ kalla på mig. Då tar jag den, om jag verkligen, verkligen vill ha 

den.” 

Flicka 2 

Flera elever diskuterar även tillgången till böcker och variation i böckerna som en viktig 

faktor för attityden. Precis som flera elever tyckte att tillgången till många böcker hemma gör 

det lättare och roligare att läsa, tycker även flera elever att det skulle vara tråkigare att läsa om 

de inte skulle ha ett så stort utbud av böcker hemma eller på biblioteket. Två elever framhäver 

vikten av variation i utbudet lite extra och båda menar att om man bara skulle ha en bok som 

man läste om och om igen, så skulle det bli tråkigt att läsa eftersom man inte skulle få någon 

variation eller utmaning och man till slut skulle kunna boken utantill.   

Några frågor från elevintervjuerna behandlade som tidigare nämnt textens svårighetsgrad och 

hur det eventuellt kan påverka attityden. När eleverna tillfrågades om det blev roligare eller 

tråkigare att läsa svåra respektive lätta texter tyckte de flesta att det blev tråkigare vare sig 

texterna var svåra eller lätta. Häften av eleverna svarade att svåra texter gjorde läsningen 

tråkigare medan nästan alla elever tyckte att lätta texter var tråkiga. Som resultatet visade 

tidigare när positiv attityd behandlades kan en svår text även bidra till en positiv attityd då 

eleverna tycker att det blir en rolig utmaning. När det gäller just svåra texter finns det en 

tydlig uppdelning mellan eleverna där häften tycker att svåra texter är tråkiga medan den 

andra hälften tycker att det är roligt. När det kommer till lätta texter är fler elever benägna att 
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tycka att det blir tråkigare, där menar nästan alla elever att lätta texter är tråkigare. Att det blir 

tråkigare att läsa en svår text motiveras av eleverna med att det tar för lång tid, det är för 

mycket text, man förstår inte vissa svåra ord och därmed förstår man inte heller 

sammanhanget eller hela texten. Att lätta texter är tråkiga att läsa menar eleverna beror på att 

det går för fort att läsa ut en bok då, det blir för lite text och meningarna är för korta och 

innehållsfattiga. En elev säger också att korta böcker tar slut för fort och oftast inte har en 

spännande fortsättning som man kan hitta i längre och svårare texter. Att texterna har en 

lagom svårighetsgrad och utmanar tillräckligt mycket utan att bli för lätta eller svåra verkar 

därmed vara en viktig faktor i elevernas attityd till läsning. 

Sammanfattningsvis framgår det i intervjumaterialet att särskilt böcker och texters 

svårighetsgrad är av stor betydelse för både en positiv och en negativ attityd. Utan roliga eller 

lagom svåra böcker menar eleverna att de tappar intresset för läsning och även Skolverket 

(2012) understryker att utmanande och intresseväckande böcker är viktigt för att väcka 

elevers läslust (Skolverket, 2012, s. 88). Vid svåra texter uppger elever att det blir tråkigt för 

att det tar för lång tid, de känner sig alltså ineffektiva. Woolfolk och Karlberg menar att om 

man känner sig ineffektiv och inte har en hög självtillit inom exempelvis läsning är det lättare 

att undvika läsningen eller ge upp den helt och hållet (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 388). 

Attityder kan påverka beteenden (Ojala & Rikner, 2010, s. 30) och i detta fall kan en negativ 

attityd till läsning leda till ett undvikande beteende hos eleverna där man undviker böcker som 

är för svåra, för lätta eller tråkiga. 

6.1.3 Ambivalent attityd 

I intervjusvaren finns det utöver positiva och negativa attityder även tendenser till 

ambivalenta attityder gentemot läsning. Majoriteten av eleverna tycker att läsning är lätt och 

roligt, men som tidigare nämnt tycker en av eleverna att läsning är ganska tråkigt. Hon tycker 

däremot dock inte att det är svårt, utan anser sig vara ganska duktig på att läsa. I detta fall kan 

man säga att eleven har en ambivalent attityd gentemot läsning då hon å ena sidan tycker att 

läsning är tråkigt (negativ attityd) men å andra sidan tycker att det är lätt (positiv attityd). Det 

finns även en del fall då eleverna säger emot sig själva. Pojke 5 säger exempelvis vid ett 

tillfälle att han skulle tycka att läsning var tråkigt om han fick läsa en svår bok, men vid ett 

annat tillfälle säger han att han tycker att det är roligt med svåra böcker eftersom det blir en 

utmaning. En annan elev säger att han tycker att läsning är väldigt roligt på grund av att han 

har läst så mycket och blivit duktig på det, men menar sedan att han skulle ändra uppfattning 

om andra personer sa att läsning var tråkigt. Elevens positiva attityd till läsning är alltså 
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grundad i erfarenhet och kunnande inom läsning men skulle lätt kunna ändras och bli negativ 

på grund av andras åsikter. 

Eleven som tycker att läsning är tråkigt anser trots det att hon är duktig på att läsa och att det 

är ganska viktigt att kunna läsa. Hennes argument för vikten av läsning är att det användbart i 

samhället och inför framtiden, något som hon tror att hon har blivit påverkad av sin mamma 

att tycka. Ojala och Rikner (2010) menar att ambivalenta människor blir mer påverkade av 

starka argument som är grundade i fakta och logiska argument än svaga argument (Ojala & 

Rikner, 2010, s. 13). Att läsning är tråkigt menar eleven ovan har med tråkiga böcker att göra, 

något som man ganska enkelt skulle kunna åtgärda. Att läsning däremot helt plötsligt skulle 

bli oviktigt och inte användbart är däremot mer ologiskt och därmed är det möjligt att den 

ambivalenta attityden skulle få ge plats åt en positiv attityd där argumentet om vikten av 

läsning är starkare än argumentet om dåliga böcker om eleven var tvungen att bestämma sig 

för en positiv eller en negativ attityd.  

 

6.2 Hur resonerar eleverna kring självtillit i relation till läsning? 

I vår strävan efter att besvara frågeställningen om hur eleverna resonerar kring självtillit har vi 

hittat fyra huvudteman i intervjusvaren. Dessa är omgivning/sinnesstämning, föräldrarnas 

påverkan på elevernas självtillit i läsning samt jämförelse med andra. Under huvudtemat 

omgivning/sinnesstämning finns det två underteman som är läsning hemma och 

koncentration. Under huvudtemat föräldrarnas påverkan på elevernas självtillit i läsning är 

föräldrarna säger att det är viktigt samt elever berättar vad det har läst som är underteman. I 

huvudtemat jämförelse med andra är undertemat prestation.        

6.2.1 Omgivning/sinnesstämning 

Eleverna menar att läsning hemma har påverkat deras självkänsla och självtillit positivt, de 

känner sig bättre i läsning. Genom att eleverna har läst hemma blir de lugnare när de ska läsa i 

skolan för de har läst hemma vilket också har påverkat deras självtillit i läsning. De känner sig 

mer självsäkra i sin läsning när de har läst mycket hemma, vilket resulterar i att de tycker att 

läsning är roligt. Läsningen hemma har påverkat mängden läsning för eleverna. Många 

upplever att de orkar läsa mer för att de har läst mycket i sitt liv. 

”Man blir ju mer självsäker ju mer man läser.” 

                Flicka 2 
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”Läsning hemma har påverkat att jag är en bättre läsare.” 

                Pojke 3 

Var någonstans eleverna läser spelar stor roll för deras koncentration. Bäst går det att läsa när 

det är hemma och det lugnt. När det blir stökigt som till exempelvis i klassrummet blir det lite 

svårt att koncentrera sig. Eleverna upplever att det går sämre att läsa när de är arga, de tappar 

lätt fokus då. Eleverna påpekar också att det ibland kan vara avkopplande att läsa när de är 

jättearga eller jätteledsna. Alla elever är överens om att bäst går det att läsa när man är lugn 

och glad. 

”Det går bättre att läsa hemma, i skolan kan det vara lite stökigt och svårt att koncentrera sig.” 

Flicka 3 

Eleverna visar på att läsning hemma har påverkan på deras självtillit till läsning. Precis som 

Bandura (1997) nämner kan man urskilja att tidigare erfarenhet spelar roll för hur man känner 

inför till exempel läsning. Att eleverna har läst hemma och har övat har resulterat i att man 

har en positiv känsla, att man klarar av, detta ökar elevernas självtillit att klara uppgiften. Hur 

bra man lyckas i vissa situationer påverkar självtilliten, samt hur effektiv man känner sig när 

man tar sig an en uppgift. Eleverna nämner också att deras emotionella tillstånd spelar roll för 

hur bra de kan prestera i sin läsning. Emotionella tillstånd är också något som Bandura (1997) 

belyser, är man arg eller ledsen kan man ha svårt att koncentrera sig, vilket kan ha en negativ 

påverkan på hur man presterar på uppgiften (Bandura, 1997, s. 195). Detta är något som 

respondenterna styrker i intervjun. De upplever att det blir svårare att läsa när de är arga eller 

ledsna.    

6.2.2 Föräldrarnas påverkan på elevernas självtillit i läsning 

Ett undertema som har hittats här är föräldrarna säger att det är viktigt. Enligt eleverna säger 

nästan alla föräldrar till sina barn att det är viktigt att kunna läsa. De föräldrar som inte säger 

att det är viktigt, deras barn upplever inte heller att det har påverkat deras självtillit i läsning. 

Vissa elever upplever att de läser mer på grund av att föräldrarna tycker att det är viktigt samt 

att eleverna känner också att de försöker mer och vill bli bättre. Det känner också att de blir 

bättre och då får de en positiv känsla till läsning.   

”Det spelar ju roll vad föräldrarna tycker. Dock är det viktigt att man läser för att man vill.” 

Flicka 2 
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”För om mina föräldrar tycker att det är viktigt läser jag ju mer för att lära mig mer.” 

Pojke 1 

Nio av de tio intervjuade respondenterna berättar för sina föräldrar vad det har läst. Många 

upplever att de får en positivare bild på deras självtillit till läsning, speciellt när de får beröm 

för att de har läst ut en bok. Eleverna känner också att de får öva på sin läsförståelse när de 

berättar om vad de har läst samt att de känner att de lär sig nya ord samt utvecklar sin läsning. 

”Jag känner mig duktig när jag får beröm om vad jag har läst.” 

Flicka 5 

”Jag känner mig duktig när jag har förstått en text när jag berättar för mina föräldrar.” 

Pojke 2 

Att föräldrarna tycker att läsning är viktigt har påverkat nästan varje elev som vi intervjuade, 

till något positivt. Att ha en vuxen som förebild är något som vi kan se har en positiv inverkan 

på eleverna. Precis som Bandura (1997) menar, kan en vuxen person resultera i att eleverna 

har positivare självtillit till läsning (Bandura, 1997, s. 206). När eleverna får direkt stöd i form 

av beröm av föräldrarna för att de läser bra, känner de att de har lyckas. Genom detta visar det 

sig att deras självtillit ökar. När eleverna får stöd och uppmuntran från deras föräldrar leder 

det till att de tror att de kommer att klara uppgiften, som till exempel skulle kunna vara att 

läsa högt inför klassen. Då har de fått öva inför en vuxen samt fått höra att de klarar av det 

(Bandura, 1997, s. 199). I och med att föräldrarna berättar att det är viktigt med läsning, kan 

detta leda till att eleverna sätter upp ett mål som de ska klara av. Detta är något som Woolfolk 

& Karlberg (2015) också visar, att återkoppling från någon vuxen har inverkan på elevernas 

självtillit Woolfolk& Karlberg, 2015, s. 383). Att sätta upp ett mål är en nödvändig faktor i att 

självtillit förbättras och detta är något som von Gegerfelt Kronberg (2012) nämner i sin 

forskning. Om man har ett tydligt mål med uppgiften är självtillit viktigt att ha för att klara det 

uppsatta målet. Vet man om att föräldrarna tycker att det är viktigt med läsning, kan det 

resultera i att man sätter upp mål med att lyckas med sin läsning.        

 

6.2.3 Jämförelse med andra 

Ett undertema som har hittats här är prestation. Eleverna har bra koll på hur de ligger till i 

läsning jämfört med deras klasskompisar. Att jämföra sig med andra är det några som 
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eleverna har pratat om i klassen att man inte ska göra, eftersom man lär sig på olika sätt. 

Några av eleverna berättar att det påverkar dem hur bra deras klasskompisar är på att läsa. Om 

det är fler av klasskompisarna som tycker det är roligt, så tycker eleven också att det blir 

roligare att läsa, eleven påverkas av vad andra tycker.    

 

“Jag är bra på det här, jag kan det här, det är inget jag behöver skämmas för, för det här kan 

jag.” 

Flicka 2 

“Nej, jag är inte lika bra som de, jag måste komma ikapp.” 

Flicka 3 

“Jag ska bli lika bra som den personen på att läsa” eller “ jag ska inte bli lika dålig som den 

personen.” 

Pojke 1 

Att jämföra sin prestation med varandra kan göra att elevernas självtillit hämmar kunskaps-

inhämtandet. Känner man att man inte är lika bra på att läsa som sina klasskompisar vilket 

kan resultera i att en elev har låg självtillit i läsning göra att eleven undviker helt läsningen för 

att de inte känner att de är lika bra som sina klasskompisar (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 

388). Som vi kan tyda i resultatet är det väldigt vanligt att man jämför sina prestationer med 

andra. Ställföreträdande erfarenhet som Bandura (1997) nämner visar på att det ganska vanligt 

att jämföra sig med andra, vilket har en betydelse för elevernas självtillit. Ser man att andra 

elever lyckas bra i till exempel läsning, kan det öka elevernas självtillit, vilket också några av 

respondenterna intygar, antingen att man ska bli lika bra som den personen eller att man inte 

ska bli lika dålig som den. Samtidigt menar några av respondenterna att de inte jämför sig 

med andra, vilket kan bero på att de känner sig trygga med sin läsning, och att deras självtillit 

är bra (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 382).       

 

6.3 Utifrån de olika könen, kan en skillnad gällande attityder till läsning urskiljas? 

Precis som när elevers attityder till läsning redovisas och analyseras har tre huvudteman inom 

könsskillnader i attityderna framkommit. Dessa teman är även denna gång positiv attityd, 

negativ attityd samt ambivalent attityd. 
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6.3.1 Positiv attityd 

En könsskillnad gällande positiv attityd går att finna i intervjumaterialet. Majoriteten av 

flickorna att anger läsning är ganska roligt medan majoriteten av pojkarna tycker att det är 

jätteroligt. Bland de elever som tycker att läsning är jätteroligt finns fler pojkar än flickor. 

Pojkarna resonerar också mer än flickorna och ger fler förklaringar till sin attityd. När det 

kommer till textens svårighetsgrad fanns det ingen könsskillnad gällande huruvida svåra 

texter gör läsningen roligare eller ej. Lika många pojkar som flickor angav att det blir roligare 

att läsa en text om den är svår. Däremot var det ingen flicka som tyckte att lätta texter var 

roliga medan en pojke visade en positiv attityd gentemot lätta texter. 

”[Lätta texter är] roligare för att man kommer längre i boken och det händer mer då.” 

Pojke 1 

Det går även att se en könsskillnad gällande hur viktigt man anser att läsning är. Samtliga 

flickor tycker att det är ganska viktigt att kunna läsa medan majoriteten av pojkarna angav att 

läsning är mycket viktigt. Bland de elever som anser att läsning är mycket viktigt finns således 

inga flickor, utan bara pojkar. De pojkar som inte tycker att läsning är mycket viktigt tycker 

istället precis som flickorna att det är ganska viktigt. Pojkarna resonerar mer om att läsning är 

viktigt för framtiden, för att kunna få en utbildning, ett jobb och för att klara sig i samhället.  

”Det är viktigt att man kan läsa, men man måste inte vara jättebra.” 

Flicka 3 

”Det är jätteviktigt. Om man inte kan läsa när man blir vuxen, då är det inte bra. Då kan man 

ju inte få någon utbildning och man kan inte lära sig något.” 

Pojke 3 

 

6.3.2 Negativ attityd 

Som tidigare nämnts är det bland de intervjuade endast en elev som tycker att läsning är 

ganska tråkigt, och det är i detta fall en flicka. Ingen av de intervjuade pojkarna anser att 

läsning är tråkigt. När eleverna tillfrågas vad som skulle kunna få dem att tycka att läsning är 

tråkigt är det lika många pojkar som flickor som anger tråkiga eller svåra böcker som en 

viktig faktor. Fler pojkar än flickor resonerar dock kring det egna läsandet och den egna 
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erfarenheten som en viktig del i en möjlig negativ attityd och menar att om de började läsa 

mer sällan eller inte hade läst så mycket i sitt liv skulle de inte tycka att läsning var så roligt. 

Att andras åsikter skulle ha en negativ påverkan på den egna attityden tas endast upp av en 

pojke. Flickorna tar inte upp någon anledning till en negativ attityd som inte pojkarna också 

nämner. 

”[Skulle tycka att det var tråkigt] om andra skulle säga såhär ”det är jättetråkigt att läsa!” och 

sånt.” 

Pojke 3 

6.3.3 Ambivalent attityd 

De få gånger ambivalenta attityder kunde urskiljas hos eleverna tillhörde de oftast pojkarna. 

Den tydligaste ambivalensen fanns dock hos flickan som tycker att läsning är lätt men tråkigt 

på samma gång. Utöver det är det ofta pojkarna som säger emot sig själva och påstår olika 

saker under olika tillfällen.    

Sammanfattningsvis visar resultatet i vår studie att pojkarna har en mer positiv attityd till 

läsning än vad flickorna har och värderar dessutom vikten av läsning högre. Resultatet är en 

smula anmärkningsvärt då andra studier visar ett motsatt resultat där det istället är flickorna 

som visar en mer positiv attityd till läsning än vad pojkarna gör (Logan & Johnston, 2009, s. 

205; Roe & Taube, 2012, s. 46). Överlag visar pojkarna under intervjutillfällena också en 

tydligare resonemangsförmåga och ger både fler och längre förklaringar till sina attityder än 

vad flickorna gör. Detta kan möjligen ses som ett resultat av könsscheman och inlärda 

könsrollsbeteenden, där flickorna inte har getts lika stort utrymme som pojkarna och därmed, 

medvetet eller omedvetet, är mer passiva och försiktiga och inte tar upp lika mycket tid och 

plats under intervjuerna som pojkarna gör (Connell, 2009, s. 129; Woolfolk & Karlberg, 

2015, s 116; Roe & Taube, 2012, s. 71). 

6.4 Finns det någon skillnad i hur elever med olika kön resonerar kring sambandet 

mellan självtillit och attityd till läsning? 

Det huvudtema som har urskiljs under denna frågeställning är effektivitet/utmaning. 

6.4.1 Effektivitet/Utmaning 

Det finns en tydlig koppling mellan attityd och självtillit i läsning. Elever som berättar att de 

tycker att de läser bra har en positiv inställning till läsning. Många tror att det beror på att de 

har läst länge, att mängden träning i läsning har spelat roll för vad det tycker om läsning. Två 
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av flickorna tycker att en text som är svår att läsa blir tråkig, de upplever att det tar för lång tid 

att läsa. En av flickorna upplever att det inte är roligt att läsa om det tar för lång tid. Samtidigt 

tycker de att om en text är för lätt blir den också för tråkig. En av eleverna upplevde inte 

heller att hon är effektiv när hon läser på grund av att hon inte tycker att det är roligt att läsa. 

De två andra flickorna tyckte att om en text är svår blir det lite roligare, för då lär man sig 

mer. Om texten är för lätt är de eniga med de andra två flickorna att texten blir för lätt och då 

blir den för tråkig, det blir ingen utmaning då. Till skillnad från flickorna är det några fler av 

pojkarna som tycker att det blir en utmaning att läsa en text som är svår. Det blir en utmaning 

att behöva slå upp ord som man inte kan. Några av pojkarna känner att deras självtillit ökar 

när de klarar av att läsa en svår text. Prestation är något som är väldigt avgörande, om man 

känner att man är bra, läser man mer. Pojkarna var lika överens med flickorna om att en text 

som är för lätt att läsa blir inte rolig, det blir ingen utmaning. 

“Så det är ju kul att försöka klara av det.” 

Pojke 3 

”Jag klarar av att läsa den, det är inga problem.” 

Pojke 5 

Att läsningen inte blir rolig om den tar för lång tid är något som Hörnqvist (1999) styrker i sin 

forskning, om eleven inte finner uppgiften relevant blir den tråkig och elevens effektivitet blir 

mindre. Woolfolk & Karlberg (2015) nämner att om man har en positiv attityd stärker det 

elevernas självtillit och ökar deras effektivitet i hur de tar sig an en uppgift.  

I Logan & Johnstons (2009) forskning framkom det som nämnts tidigare att man kunder 

urskilja en skillnad mellan flickornas och pojkarnas attityd till läsning. När detta gäller attityd 

till läsning i samband med självtillit till läsning, kunde ingen markant skillnad urskiljas 

mellan könen. En av pojkarna menar att om man har en stark kompetenstro och tror att ”det 

här kommer jag att klara”, då läser man mer och då blir man bättre. Att pojkarna har en 

starkare koppling mellan deras kompetenstro och attityd till läsning är också någon som 

framkom i Logan & Johnston (2009). 

Sammanfattningsvis kan vi urskilja en liten skillnad i hur flickor och pojkar tar sig an olika 

uppgifter utifrån deras attityd till läsning i samband med deras självtillit. I det här fallet visar 

det sig att pojkar inte tycker att en text blir tråkig när den är svår utan istället tycker om när de 
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får en utmaning, medan flickorna tycker att det blir tråkigt och då går det för långsamt när de 

läser.  
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7. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka elevers attityder och självtillit gentemot skönlitterär 

läsning, detta delvis utifrån ett genusperspektiv. I resultatet framgick det att det finns ett 

samband mellan självtillit och attityd där en högre självtillit i läsning leder till en positivare 

attityd gentemot läsning. Resultatet visade också på en övervägande positiv attityd till läsning 

hos eleverna, där bland annat faktorer som bra böcker och lagom svårighetsgrad på texterna 

spelade in. Det framgick också att det finns en könsskillnad gällande både attityd och 

sambandet mellan attityd och självtillit, där pojkarna i vår studie generellt har en mer positiv 

attityd till läsning och där det också finns ett lite större samband mellan pojkarnas självtillit 

och attityd till läsning. Detta styrks även i Logan och Johnstons (2009) studie där det 

framkommer att pojkarnas attityd till läsning har ett tydligt samband med deras kompetenstro, 

till skillnad från flickornas (Logan & Johnston, 2009, s. 208). Värt att notera är att resultatet 

bara säger vilken kompetens eleverna upplever sig ha, och alltså inte hur kompetenta de 

faktiskt är. Alla elever kanske inte har en rättvisande bild av sin förmåga, och eftersom vi inte 

har undersökt hur eleverna ligger till i läsning kan vi inte veta om eleverna över- eller 

underskattar sin förmåga, vilket det finns en risk för. Självtillit handlar ju dock inte om den 

faktiska förmågan utan om just den uppskattade förmågan. 

 

Att pojkarna visade en positivare attityd till läsning är något som går emot tidigare 

forskning.  I bland annat Logan och Johnston (2009) visade det sig att flickorna har en 

positivare attityd till läsning än vad pojkarna har. Detta resultat kan bero på att vi till 

intervjuerna lyckades få pojkar som är väldigt intresserade av läsning medan attityden till 

läsning hos flickorna var mer varierande. En anledning till detta kan vara att läraren har valt ut 

högpresterande elever som är intresserade av läsning eller att föräldrarna till dessa barn är de 

som nappar snabbast på studien. För att undvika risken för att bara fånga upp elever som är 

väldig positiva till läsning hade man kunnat göra en kvantitativ studie som exempelvis en 

enkätundersökning där attityder hos alla elever i en klass undersöks. På så vis hade kanske 

resultatet blivit annorlunda eftersom chansen att det finns både negativa och positiva attityder 

i materialet är större. I vår studie ville vi dock komma åt resonemang kring attityd och 

självtillit, därför har vi valt en kvalitativ metod (Trost, 2005, s. 121).  

 

Under intervjutillfällena visade det sig också att pojkarna överlag resonerade mer än 

flickorna. Detta skulle som sagt kunna bero på att pojkarna är mer benägna att ta för sig vid 
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intervjutillfällena och att detta är en följd av könsscheman och inlärda könsrollsbeteenden 

(Connell, 2009, s. 129). Vår uppfattning är inte att flickorna inte kan resonera lika väl, utan att 

de möjligtvis inte riktigt vågar eller vill resonera lika friskt som pojkarna. Vi fick känslan av 

att flickorna ofta höll tillbaka och var lite rädda för att säga fel. Precis som Woolfolk & 

Karlberg (2015) nämner bildar barn sig ganska tidigt en uppfattning om vad som är rätt och 

fel beteende för pojkar respektive flickor (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 116). Detta visar sig 

också när det kommer till ambivalent attityd då pojkarna oftare säger emot sig själva. 

Möjligtvis kan det bero på att de pratar och resonerar så mycket så att risken för att de säger 

emot sig själva blir större. Eftersom flickorna verkar tänka mer på vad de säger och inte pratar 

och diskuterar lika mycket är risken mindre hos dem.    

 

I studien framkom det att föräldrarnas åsikter och attityder kring läsning enligt eleverna har en 

stor betydelse för deras attityd och självtillit gentemot läsning.  Många elever i vår studie 

berättar att de läser mer just för att föräldrarna tycker att läsning är viktigt. Utöver det tycker 

också flera elever att läsning är roligt just för att de har läst så mycket. Det här är något som 

har visats i tidigare studier då exempelvis Bandura (1997) talar om föräldrarnas roll för 

elevernas självtillit. Att ha en förebild inom ett visst ämne kan resultera i att elevernas 

självtillit ökar och att kompetenstron blir starkare. Om föräldrarna anser att läsning är viktigt 

kan det påverka eleverna till att sätta upp mål med läsningen. Utan ett syfte och ett mål kan 

läsningen bli tråkig och eleverna kan då bli mindre effektiva (Hörnqvist, 1999, s. 157). I vår 

studie kan föräldrarnas åsikter vara en orsak till att eleverna läser så ofta och har en tydlig 

målbild. Just mål är något som Woolfolk & Karlberg (2015) nämner som en viktig komponent 

för en ökad självtillit (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 388). I andra studier har det visat sig att 

uppsatta mål kan fungera som drivkraft i skapandet eller kunskapsinhämtandet (von Gegerfelt 

Kronberg, 2012, s. 131).  

 

Textens svårighetsgrad har visat sig ha betydelse för elevernas attityd till läsning. Eleverna 

upplever att då texterna är för lätta är det inte tillräckligt stimulerande medan svåra texter tar 

för lång tid och gör att de känner sig ineffektiva. Som lärare är det därför viktigt att hitta 

texter och arbeten till eleverna som är både stimulerande och utmanande på samma gång. 

Detta går även i linje med läroplanen som betonar att man som lärare ska stärka elevernas 

vilja att lära samt tilliten till den egna förmågan (Lgr11, 2011, s. 14). 
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8. Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka 10-åriga elevers attityd och självtillit gentemot 

läsning, detta gjordes även delvis utifrån ett genusperspektiv för att se om det fanns någon 

skillnad i hur könen resonerade kring dessa fenomen. Resultatet visade att pojkar har en mer 

positiv attityd till läsning än vad flickor har samt att det finns en könsskillnad i resonemang 

kring attityd och självtillit där pojkarna ser en svårare text mer som en utmaning medan 

flickorna upplever att de blir ineffektiva och att det då blir tråkigt.  

 

När vi började med studien trodde vi att vi precis som forskningen skulle få fram ett resultat 

där flickorna var i framkant i läsningen. Vi blev både lite förvånade och glada över att se att 

pojkarna hade en så positiv attityd till läsning eftersom läsning annars både i debatt och i 

skolan har setts som något flickorna är duktigare på. Detta är något som också har styrkts i 

forskning och i internationella studier som PIRLS och PISA där flickorna är i framkant när 

det gäller läsning. Det gläder oss att se att pojkarna kan motbevisa ryktet om den anti-

pluggkultur som Saar (2007) pratar om. Som lärare är det viktigt att inte ha förutfattade 

meningar om könsroller och inte lägga på eleverna en viss attityd utan istället uppmuntra alla 

elever lika mycket, oavsett kön.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Allmänt 

Vilket kön är du född som? 

Vilket kön definierar du dig som? 

Vad brukar du göra på fritiden? 

Vad vill du bli när du är stor? 

 

Läsvanor 

Brukar du läsa böcker själv hemma?  

 Hur mycket/hur ofta?  

 Vad för slags böcker?  

 Har du valt dem själv (om inte, vem har valt dem?)? 

 Läser du frivilligt eller för att du måste? 

 Hur tror du att din läsning hemma påverkar din läsförmåga och din attityd till läsning? 

 Tror du att din läsning hemma påverkar din självkänsla kring läsning? På vilket sätt? 

 

När du var liten, läste dina föräldrar mycket för dig (förskoleålder)?  

 Vem läste för dig i så fall? 

 Hur tror du att dina föräldrars högläsning för dig har spelat roll för din attityd till 

läsning? 

 Hur tror du att dina föräldrars högläsning för dig har spelat roll för hur duktig du 

känner dig i läsning? 

 

Hur ofta pratar du med dina föräldrar om vad du har läst? (rangordna; väldigt ofta - ganska 

ofta - nästan aldrig - inte alls) 

 På vilket sätt tror du att det påverkar hur du känner för läsning? 

 Tror du att det har någon betydelse för hur duktig du känner dig i läsning? 

 

Attityd till läsning 

Vad tycker du om att läsa? (rangordna;  

jättetråkigt - ganska tråkigt - ganska roligt - jätteroligt,  

ganska svårt - lite svårt - ganska lätt - jättelätt) 
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 Varför tror du att du tycker så? 

 Vad skulle kunna få dig att tycka annorlunda? 

 

Om en text är svår att läsa, tycker du att det blir roligare/tråkigare eller ingen skillnad att läsa 

den då? 

 Varför tror du att det är så? 

 Om en text är istället lätt att läsa, tycker du att det blir roligare/tråkigare eller ingen 

skillnad att läsa den då?  

 Varför tror du att det är så? 

 

Tycker du om att prata med andra människor om vad du har läst? 

 Vad får du ut av det? 

 Hur tror du att det påverkar din läsning? 

 

Tycker du att det är viktigt att vara en god läsare? (rangordna; ja, mycket viktigt - ja, ganska 

viktigt - nja, lite viktigt - nej, inte alls viktigt) 

 Varför tycker du det? 

 Vad tror du har påverkat dig att tycka så (ex. föräldrar, lärare, media, samhället)?  

 

Vad tycker dina föräldrar om läsning? Brukar de prata om att det är viktigt att du läser eller 

inte? 

 På vilket sätt tror du att det har påverkat din attityd till läsning? 

 På vilket sätt tror du att det har påverkat din bild av hur väl du klarar av att läsa? 

 

Böcker och texter 

Har du många egna böcker hemma? 

 Vad tror du att det har för betydelse för hur mycket du läser och vad du känner för 

läsning? 

 

Självtillit 

Hur effektiv tycker du att du är när du läser (effektiv = få mycket gjort)? 

 Vad beror det på? 

 Hur tror du att det påverkar din attityd till läsning? 
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Tycker du att du är bra på att läsa? 

 Hur tror du att det påverkar din attityd till läsning? 

 Vad betyder det att vara bra på att läsa enligt dig? 

 

Tycker du att det går bättre att läsa vid vissa tillfällen än andra?  

 När går det bättre och när går det sämre? 

 Varför tror du att det är så? 

 

Tycker du att dina klasskompisar har lättare eller svårare (eller lika lätt) för att läsa än vad du 

har? 

 Hur tror du att det påverkar hur du känner kring din läsförmåga? 

 

Tycker du att läsning är svårare eller lättare för dig än vad många andra ämnen i skolan är? 

 Vad tror du att det beror på? 

 Vad tror du att det har för betydelse för din attityd till läsning? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare för elev på __________ skola. 

 

Information om en studie av elevers inställning till läsning 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Studien syftar till att undersöka inställningen till läsning hos elever i årskurs 4. I studien 

jämförs resultat från elevenkäter i PIRLS 2011 med resultat från elevintervjuer.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samtala med ditt barn vid ett tillfälle under 

cirka 30 minuter under en skoldag. Vi kommer att använda ljudupptagning för att spela in 

intervjun då detta underlättar för vårt efterarbete. Ingen annan än vi som intervjuar kommer 

att ta del av ljudupptagningen och den kommer att raderas så fort studien är klar.  

Datainsamlingen kommer att ske under november eller december månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning 

och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att ditt barn deltar i denna studie? Prata med ditt barn om detta och fråga om 

barnet är villigt att delta. Om du är positiv till deltagande undertecknas den medföljande 

blanketten om medgivande och skickas in i bifogat kuvert. Om du har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se 

nedan för kontaktuppgifter). Vi kommer även att ta in medgivanden från berörd personal på 

skolan såsom rektor och lärare. Efter att vi har mottagit alla medgivanden kommer vi att 

bestämma dagar för datainsamling. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Maria Ojala, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier  tel. 018-471 2422, e-post: maria.ojala@edu.uu.se  

 

Uppsala 6 november 2015 

Ida Abrahamsson, Ida.Abrahamsson.9941@student.uu.se  

Jennifer Jansson, Jennifer.Jansson.9151@student.uu.se 

 

mailto:maria.ojala@edu.uu.se
mailto:Ida.Abrahamsson.9941@student.uu.se
mailto:Jennifer.Jansson.9151@student.uu.se
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Bilaga 3 

Medgivandeblankett  

 

Till vårdnadshavare för elev i __________ skola. 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om elevers inställning till läsning, kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Ida Abrahamsson och Jennifer Jansson som 

går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö, samt att samtalet kommer att spelas in (endast ljud) för att lättare 

kunna bearbetas framöver. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan 

begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att 

datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras samt att ljudupptagningen från intervjun raderas så fort studien 

är klar. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och forskningsrelaterade 

verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: ….……………… 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

....................................................................... 

Ort och datum     

.......................................................................         ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1                          Underskrift vårdnadshavare 2 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt)  


