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Sammanfattning 

Att pojkar presterar sämre i läsning än flickor i skolan är en trend som kunnat observeras över hela 

världen under en längre tid. Orsakerna kan vara biologiska eller sociokulturella. I min uppsats har jag 

undersökt hur pojkars självbild som läsare i gymnasiet ser ut. Jag har intervjuat fyra pojkar från olika 

årskurser i en svenskspråkig gymnasieskola i södra Finland om läsning och böcker. Utgående från en 

fenomenologisk livsvärldsansats och en hermeneutisk tolkning av materialet har jag sedan försökt ta 

reda på hur deras självbild ser ut, vad som format den samt vilka konsekvenser den får. Resultatet är 

att olika faktorer, både inre och yttre, format självbilden från fall till fall, samt även att självbilden kan 

ha en stark inverkan på läsprestation. Jag fann däremot att genus inte är av så stor betydelse när en 

självbild som läsare skapas. 
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1. Inledning 

Pojkars försämrade läsförståelse i skolan samt minskade intresse för läsning i förhållande till flickors 

har uppmärksammats både nationell som internationellt, bl.a. i PISA 2009 (Skolverket, 2011). 

Förklaringarna till att pojkar i allmänhet presterar sämre än flickor i läsning kan, enligt Taube (2007b), 

vara biologiska, sociokulturella eller miljömässiga. Läsintresse och läsinlärning hänger nära samman: 

den som inte är motiverad att läsa får inte den lästräning som krävs, och kommer på detta sätt inte 

heller att betrakta sig som en läsare, och få en sämre självbild, med en försämrad läsutveckling som 

följd. Om läsundervisningen i skolan inte tar i beaktande att elever läser på olika nivå kommer de 

elever som inte läser lika bra som de andra i kläm. Problemet har då blivit av specialpedagogiskt 

intresse. Catharina Tjernberg (2013) har i en doktorsavhandling undersökt vilka pedagogiska 

möjligheter det finns i skolan att förbättra läsförståelsen för elever i allmänhet, och kommit fram till 

att lärarnas teoretiska förankring i specialpedagogisk praxisinriktad forskning är av stor betydelse för 

att de ska kunna utveckla sin undervisning i riktning mot mera elevnära undervisningsformer, där 

bland annat samtal och läsning på rätt nivå är viktiga inslag. Som blivande speciallärare anser jag det 

är av stor betydelse att föra forskningen närmare den specialpedagogiska praktiken och tvärtom.  

Gunilla Molloy (2007) som undersökt pojkars läsning i högstadiet menar att pojkars försämrade 

läsning inte bara är ett samhällsproblem, utan även ett specifikt skolproblem. Skolans förhållningssätt 

till påståendet att ”pojkarna inte läser” måste undersökas mera noggrant och utifrån helhetsperspektiv. 

”Det innebär att vi också kan förflytta fokus från pojkarna till relationen mellan pojkarna och den 

svenskämnesuppfattning som pojkarna möter i skolan – och hur förutsättningarna för det mötet ser ut ” 

(s. 161).  Självbild är något som påverkar inställning till läsning i hög grad. Karin Taube har skrivit 

mycket om självbildens betydelse för läsning och läsinlärning. I boken ”Läsinlärning och 

självförtroende” redogör hon för hur en negativ självbild kan lägga hinder i vägen för en lyckad 

läsinlärning i skolan. Hon har också i en tidigare avhandling, Reading acquisition and self-concept 

(1988), behandlat ämnet enligt ett fenomenologiskt synsätt. Två nyare avhandlingar som behandlar 

läs- och skrivsvårigheter fenomenologiskt har också skrivits av Cecilia Nielsen (2005) och Nadja 

Carlsson (2011). Jag har i mycket utgått från de tre avhandlingarna i min uppsats. Undersökningen 

utfördes i en svenskspråkig gymnasieskola i södra Finland. Jag var själv speciallärare i skolan. 
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2. Syfte 

Jag vill ta reda på hur pojkars självbild som läsare ser ut, vilka faktorer i skolan som format 

självbilden samt vad självbilden får för konsekvenser för individen i skolan och utanför skolan. 

2.1. Frågeställningar 

 Hur skapas en självbild som läsare?  

 Hur påverkar självbilden eleven som person? 

 Vilken betydelse har genus för självbilden som läsare? 

 Hur korrelerar självbild med läsförståelse i skolundervisningen?  

 Är det möjligt att läsundervisningen i skolan kan ändra en negativ självbild i läsning? 

 Är självbild svårmätbar? 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Självbild 

Taube (2007a) redogör för den begrepppsförvirring som finns runt självbegreppet. Hon nämner att 

olika beteckningar som ”självuppfattning”, ”jaguppfattning”, ”själ”, ”jaget” och ”självbild” har 

använts. Ibland används av forskare samma ord för olika begrepp och ibland används olika ord för 

exakt samma innebörd. Självuppfattningen utgör en organiserad helhet eftersom vi är tvungna att 

organisera alla intryck av oss själva i något slags system om de skall ha någon innebörd för oss 

(Taube, 2007a). Självbilden fungerar enligt Taube som ett filter, som släpper igenom det som bidrar 

till att skapa en god självbild och sålla bort det som inverkar menligt på självbilden. ”Om någon pga 

av många negativa erfarenheter har utvecklat en övervägande negativ självbild så finns det en tendens 

att sträva efter att behålla även den ”(ibid.,s. 20).   

På engelska använd termen “self-concept” eller ”self-perception” om självbild. Vanligt förekommande 

och nästan synonyma termer är self-esteem och self-efficacy. Self-esteem är självkänsla, och är 

synonymt med självbild, självuppfattning, dvs den uppfattning man har om sig själv. Self-efficacy kan 

översättas med självvärdering. Termen har myntats av psykologen Albert Bandura. Självvärdering 

påverkar enligt Bandura (1993) hur människor känner, tänker, motiverar sig själv och beter sig. 

Värderingsaspekten, tron på att man ska lyckas, är viktig då självbilden skapas. Enligt C.R. Rogers 

fenomenologiska teori ses en individs självbegrepp som ”en organiserad konstellation av individens 

inbördes relaterade, värderande tolkningar av olika aspekter av sitt eget jag och av jaget i relation till 

omgivningen” (Taube, 2007a, s. 21). Självbild kan, enligt Larsson Abbad (2007), beskrivas som ”en 

medvetenhet om den egna personligheten, om hur personens liv och erfarenheter har påverkat 

denne”(s. 34). Identitet kan definieras som ”ett synonymt begrepp till självbild, och som en 

medvetenhet om sig själv som en unik individ” (ibid., s.34). ”Självbild” är ett sätt att beteckna 

självbegreppet, och det ord som jag valt att använda, när jag vill beskriva elevernas självuppfattning. 

Jag kommer att använda ”självbild” synonymt med identitet, självuppfattning. 

3.1.1. Självbild och skolprestation 

Det är, enligt Taube (2007a), oklart om den kausala riktningen när det gäller hur självbild och 

prestationer påverkar varandra. Det förefaller rimligt, hävdar hon, att självbild och prestationer 

påverkar varandra ömsesidigt. ”Värderingar från betydelsefulla andra personer, t.ex. lärare, 

klasskamrater och föräldrar, samt en individs dagliga erfarenheter av sina läs- och skrivprestationer 

påverkar dennes självbild. Självbilden i sin tur påverkar beteendet i läs- och skrivsituationer, dvs det 

mer eller mindre aktiva användandet av metakognitiv och strategisk förmåga (ibid., s. 72). Taube 

(1988) lyfter fram att speciellt för läsning och skrivning har elevens självbild en avgörande betydelse. 

”Thus, there is a significant correlation between self-concept of ability and reading and spelling 

achievement" (s.150). Självuppfattningen om den egna förmågan, självbilden, har större inverkan på 

läsförståelse än på läsning och skrivning i allmänhet (Taube, 2007a), och kan leda till att eleven blir 

modlös och passiv (Nielsen, 2005). 
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3.2. Genus 

När man talar om genus idag, menar man kön, inte som biologiskt kön, men som socialt konstruerat. 

”Med genus menar man således olika mönster av kvinnligt och manligt som utvecklats och utvecklas i 

sociala, psykologiska, kulturella, historiska, ekonomiska med flera sammanhang" (Jalmert, 2007, s. 

110). Genus påverkar självbild på ett dolt, men avgörande sätt. Genus är en social konstruktion och 

förekommer i alla situationer där människor träffas socialt. Genus påverkar även de kognitiva scheman 

som pojkar och flickor har med sig från barndomen, som skapats i hemmen i tidig ålder samt befästs 

av kamrater, samhälle och skola senare i livet. Pojkar och flickor beter sig ofta efter den norm som 

förväntas av dem som pojke eller flicka (Gunzelmann & Connell, 2006). 

3.2.1. Forskning om män 

Forskningen om män har inte hunnit så långt och begreppen är oklara (Herz & Johansson, 2011). 

Begreppen man, manlighet och maskulinitet går in i varandra, men en gränsdragning som kan 

tillämpas är den att ”män” handlar om biologiska män, ”manlighet” är de sociala praktiker som 

förknippas med och upprätthålls av män och ”maskulinitet” är ett teoretiskt begrepp för att försöka 

förklara och förstå den sociala konstruktionen av män och manligheter samt de sociala praktiker som 

verkar för att upprätthålla dessa konstruktioner (ibid.). Molloy (2007) skriver att det idag inte finns ett 

specifikt uttryck för maskulinitet, utan att vi talar om maskuliniteter i plural.  

3.2.2. Hur pojkar och flickor konstruerar genus 

En individs självbild påverkas även av hur man ser på sig själv som pojke och flicka. Enligt ett 

sociokulturellt synsätt konstruerar pojkar och flickor kön utgående från de normer som socialt 

förväntas av dem, vilket i många fall kan begränsa deras möjligheter att prestera i skolan.”In any given 

situation, the interpretive focus and subsequent actions will depend on interpretations of the norms, 

values and behaviours that are identity salient. Thus, after entering school, girls and boys become 

highly sensitive to clues in the classroom about ways of being female and male” (Alastair, 2009, s. 

64). Pojkar och flickor kan konstruera sin identitet på olika vis. Pojkar strävar, enligt Alastair (2009), 

efter självständighet och flickor efter relationer. Det blir svårt att göra tvärtom.  

3.2.3. Genus och skolprestation 

Den specialpedagogiska forskningen samt forskningen om ”gender and disability” har inte tidigare 

velat fokusera på kön som en relevant faktor till varför någon underpresterar i skolan (Andreasson & 

Asp-Onsjö, 2009). Ändå måste man säga att kön åtminstone i något avseende korrelerar med 

prestation. "First, very few studies that have included gender as a variable have failed to find 

differences in at least some dimensions” (Alastair, 2012, s. 60). Skolan som institution och lärarna 

som professionella aktörer går inte fria från genuspåverkan, utan ses ofta som orsaken till att de 

genusrelaterade mönstren aktiveras (Zetterqvist Nelson, 2010). 

3.3. Läsförståelse 

För att kunna mäta en individs självbild som läsare måste man veta vad läsning är för något. Vi läser 

för många olika syften: för att lära oss, som avkoppling eller för att få reda på viktig information. I 

läsprocessen är läsförståelsen, att förstå det man läser, av avgörande betydelse. Läsförståelse definieras 

av Bråten (2008) som ”att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar 

med den” (s. 14). En god läsförståelse är beroende av att läsaren kan använda många olika lässtrategier 
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samtidigt. En av dessa strategier är läsmotivationen. Det finns, enligt Mossige, Röskeland och 

Skaathun (2009), ett nära samband mellan känslomässiga och motivationsmässiga faktorer i 

läsförståelseundervisningen, och de negativa känslor som en misslyckad läs- och skrivundervisning 

ger kan därför i värsta fall, blockera fortsatt lärande. Den välkända sanningen att det man tränar på 

också ger ökad färdighet gäller alltså även läsning. För att nå den läslust som är så viktig för att 

utveckla läskompetensen krävs det alltså att man läser. En positiv inställning till läsning är sålunda 

viktigt när vi talar om att utveckla sin läsförståelse (ibid.).  

3.3.1. Läsmotivation 

Läsmotivationen är en viktig faktor när det gäller läsförståelsen. Motivation handlar, enligt Bråten 

(2008), om varför människor gör det som de gör, om varför de väljer det ena istället för det andra, om 

hur de engagerar sig i de aktiviteter som de väljer att ge sig i kast med. Många motivationsforskare 

tänker sig, fortsätter hon, att en persons motivation bestäms av de uppfattningar, värderingar och mål 

som han eller hon har. ”Särskilt när det gäller läsmotivation verkar följande komponenter vara 

aktuella: förväntningar på att man ska klara av det man ska göra eller bemästra uppgiften, inre 

motivation och mål för bemästrande” (s. 75). En positiv attityd gentemot läsande är en av de starkaste 

faktorerna till en god läsförmåga, och en god självbild som läsare är nära sammankopplat med 

attityden (Partin & Gillespie Hendricks, 2002).  

3.4. ”Literacy” 

När man närmat sig den sociokulturella synen på läsning, att läsning sker i ett socialt sammanhang, har 

man även varit tvungen att definiera om läsförståelsebegreppet. Nuförtiden används den engelska 

termen ”literacy” ofta synonymt med läsförståelse.  I det sociokulturella perspektivet ses läsningen 

som en kontextbunden aktivitet till skillnad från den tidigare synen på läsförståelse som enbart 

beroende av individuella kognitiva processer. ” This understanding applies not only to the social 

context of the classroom space, but also to the individual stances of each person within the context 

based on their social and cultural experiences beyond the classroom” (Enriquez, 2009, s. 91). När 

läsförståelse definieras på ett snävt sätt gäller det att läsa och förstå endast skriven text, på papper eller 

på skärm, vilket även innefattar grafisk framställning, kartor och bilder.”Literacy” ges en bredare 

innebörd och tar också med läsning av multimediala presentationer, som t.ex. ljud, animationer och 

film (Bråten, 2008).  

3.4.1. ”Kämpande läsare” 

Begreppet ”kämpande läsare” kommer från det engelska ”struggling reader”. Om "struggling readers" 

skriver Hall (2005) att det är troligt att dessa upplever åtminstone någon svårighet när det gäller att 

förstå en text som det i skolan, och speciellt i klassrummet, krävs att de ska förstå. Dessa elever kan ha 

olika slag av styrkor och svagheter, men har vissa gemensamma svårigheter. Dessa svårigheter är att 

det är svårt att avkoda text, att den  metakognitiva förmågan är dåligt utvecklad, att de har svårt att 

förstå vad de läser samt att de kämpar med att tillägna sig nödvändiga lässtrategier (ibid.).  

3.5. Fenomenologi 

Fenomenologin är mera ett filosofiskt synsätt och ett sätt att få tillgång till respondenternas livsvärld, 

än en färdig metod för analys av beskrivningar som fås i intervjuer (Bengtsson, 1999). Den klassiska, 
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beskrivande, fenomenologin skapades av Edmund Husserl (1859-1938). Husserls utgångspunkt var att 

forskaren måste gå tillbaka till sakerna själva. “Fenomenologin vill komma fram till saken. Det som 

lägger hinder i vägen är skenet” (Bjurwill, 1995, s. 34). Fenomenologin är ett kvalitativt sätt att 

bedriva forskning på, till skillnad från det kvantitativa sättet, och har använts speciellt mycket inom 

vårdvetenskaperna. I den kvalitativa forskningen undersöker man den subjektiva världen. Det är 

trovärdigheten som man är ute efter. I den kvantitativa forskningen försöker man hitta objektiva 

sanningar, som kan bevisas empiristiskt. ”I kvalitativa studier är fenomenologi en term som pekar på 

ett intresse av att försöka förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är” (Kvale & Brinkman, 2009). Fenomenologin går ut på att få grepp om ”sakerna 

som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men utan att våldföra sig på dem” (Bengtsson, 

1993, s. 26). "Fenomenologin sysslar inte med verkligheten utan med individens personliga tolkning 

av verkligheten" (Taube, 2007a, s. 19).  

3.5.1. Livsvärld 

Inom fenomenologin undersöker man begreppet ”livsvärld”. ”Livsvärlden är den verklighet som vi 

dagligen lever i och ständigt, om än omärkligt, tar för given. Livsvärlden är således något mer och 

annat än summan av fysiska fakta” (Carlsson, 1999, s. 93). ”Livsvärlden är världen som den påträffas i 

vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och före förklaringar” (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 44). "Livsvärlden kan gestaltas i form av berättelser, det vill säga konkreta 

beskrivningar av levd erfarenhet" (Asp, 2009, s.55). Vi bör alltså, enligt Claesson (1999), när vi gör en 

fenomenologisk undersökning, återvända till det direkta, det ”naiva”, för att reflektera över det så att 

vi blir medvetna om våra egna förgivettaganden. Genom reflektion har vi sedan möjlighet att höja oss 

över det naiva, och vidga våra horisonter. 

3.5.2. Självbild och livsvärld 

Det finns en stark koppling mellan ”självbild” och ”livsvärld”. ”Även självbilden kan tolkas ur ett 

livsvärldsperspektiv, där spänningsfältet mellan jagets olika delar tar sig varierande uttryck beroende 

på den aktuella situationen” (Carlsson, 2011a, s.68). Inom fenomenologin ser man självbegreppet som 

något ger individen stadga att tolka intryck och kunna förutspå sina egna handlingar. Det är något 

relativt beständigt (Taube, 2007a). Inom den fenomenologiska forskningen ser man hur självbilden 

påverkar hur vi känner oss, beter oss samt tolkar allt det som händer oss (Taube, 1988).  

3.5.3. Fenomen 

Det som erfars av människan betecknas inom fenomenologin som fenomen (Asp, 2002). ”Fenomenen 

kan vara i princip vad som helst, som först blivit föremål för betraktande och sedan för eftertanke 

(Bjurwill, 1995, s. 42). Fenomen är alltså något som uppstår i människans medvetande och är inte 

alltid objektivt sanna saker. ”A phenomenon can then be understood as an objekt, a ´thing`or a `part`of 

the world, as it presents itself to, or, as it is experienced by, a subject” (Dahlberg, Drew & Nyström, 

2001, s. 45). Fenomenen är enligt Husserl själva kärnan i fenomenologin. När vi går till saken betyder 

det att vi som forskare tar ett sådant perspektiv att saker kan visa sig för oss, och dessa saker är just 

fenomen. Det är inte konkreta saker eller endast saker som hänför sig till subjektets upplevelsevärld, 

utan istället  saker som är erfarna (ibid.). 
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3.5.4. Essens 

En fenomenologisk metod innebär, enligt Merleau-Ponty, att beskrivna det givna så exakt och 

fullständigt som möjligt, att beskrivna snarare än att förklara eller analysera (Asp, 2009). Målet är att 

komma fram till ett väsensskådande genom att inte så mycket beskriva enskilda fenomen som att söka 

efter deras gemensamma väsen. Det här kan ske genom att man låter ett givet fenomen variera fritt i 

alla sina möjliga former, och det som förblir konstant under variationernas gång är fenomenets väsen. 

”Merleau-Ponty ser livsvärlden som både generell och partikulär. Att söka essens innebär att söka det 

generella med utgångspunkt i de partikulära upplevelserna” (Asp, 2009, s.65) När man söker essensen 

använder man sig av fenomenologisk reduktion, vilket innebär att man låter bli att fälla något omdöme 

om existensen eller icke-existensen av en upplevelses innehåll. ”Reduktionen kan beskrivas som att 

man försöker sätta den vanliga innebörden av och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet 

inom parentes för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av dess väsen” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 43). Det gäller alltså att man låter sina egna förutfattade meningar om det 

speciella fenomen man undersöker träda åt sidan när man gör en fenomenologisk undersökning. Den 

essens jag vill söka efter i mitt material är ”pojkars självbild som läsare”. 

3.5.5. Intentionalitet och intersubjektivitet 

Det ingår i en fenomenologisk undersökning att forskaren får ta del av informanternas berättelser, av 

deras livsvärld. Bengtsson (1999) skriver att de saker vi ska gå tillbaka till, enligt Husserls syn på sak 

och sken, alltid är saker för någon, aldrig saker i sig själva. Subjektet är alltid riktat mot något annat än 

sig självt, t.ex. mot den som intervjuar. När det gäller fenomenologin är det av särskilt intresse att det 

inte kan finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för (ibid.). Det här är vad 

som avses med  den fenomenlogiska intentionalitetsteorin. 

Intersubjektivitet är en central företeelse i människors liv. Människan är i en värld med andra 

människor, en värld av tradition och historia (Asp, 2009). Den fenomenologiska teorin säger att "det 

fenomen som visar sig för människan har en mening. Det är denna meningsstruktur som beskrivs i 

fenomenologisk forskning" (s. 62).  

3.6. Hermeneutik 

Heidegger menar att tolkning måste tillämpas för att erhålla kunskap om människors livsvärld. Genom 

att försöka förstå människors belägenhet och existens i världen kan vi få kunskap om deras olika 

livssituationer (Berndtsson, 2009). Att tolka eller uttyda mening, budskapet, i en text är vad 

hermeneutiken sysslar med. När man tolkar är man inte frikopplad från sin egen förförståelse, utan 

denna tolkningsprocess kan mera ses som en horisontsammansmältning av respondentens och 

forskarens perspektiv. Det är ändå en fördel om den som tolkar en text gör det klart för sig hur de egna 

formuleringarna av frågor till en text bestämmer vilka former av svar som är möjliga (Kvale & 

Brinkman, 2009). Det finns egentligen inget motsatsförhållande mellan fenomenologin och 

hermeneutiken. Den hermeneutiska regeln säger att man måste förstå det hela ur det enskilda och det 

enskilda ur det hela (Carlsson, 2011a). Det här kan man göra genom att tillämpa den hermeneutiska 

cirkeln. Att träda in i den hermeneutiska cirkeln innebär att man tolkar delarna i det empiriska 

materialet mot helheten och vice versa. Cirkulariteten som följer av denna tolkningsprocess kan 

beskrivas som en spiral som pekar mot en allt djupare förståelse av meningen. Tolkningen av 

meningen avslutas när man kommit fram till en god gestalt, till ett inre sammanhang i texten, utan 

logiska motsägelser (Kvale & Brinkman, 2009). 
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4. Metod 

Min metod är en fenomenologisk livsvärldsansats kombinerat med en hermeneutisk tolkning av 

materialet. Jag har sett det som betydelsefullt med en uppspaltning i de två områdena eftersom jag 

både vill söka mening samt tolka denna mening. Englander (2012) skriver med tanke på metodval i en 

fenomenologisk forskningsansats att forskaren inte bara kan ta en filosofisk metod, det vill säga 

fenomenologin, och använda den i ett vetenskapligt syfte, eftersom en filosofisk metod är utvecklad 

för filosofiska ändamål, och inte för vetenskapliga. Bengtsson (1999) hävdar att man inte kan man 

uppställa en färdig metodologi när det gäller att tillämpa livsvärldsgrundad forskning på empiriskt 

material, utan att kravet på metodval istället avgörs av förmågan att göra rättvisa åt livsvärlden. Det är 

således, enligt honom, en fördel att använda metoder i plural i en livsvärldsansats.   

De fenomen som jag valt att undersöka är ”läsning” och ”läsare” för att komma fram till essensen 

”självbild som läsare”. Jag vill beskriva elevernas självbild som läsare genom att utgående från 

livsvärldsperspektivet och intentionalitetsteorin söka essenser, meningar, i de beskrivningar av 

fenomenet ”läsning” och ”läsare” som eleverna ger mig i intervjuerna. Jag har i slutändan sett det som 

viktigast att låta elevernas livsvärld komma till uttryck på ett så naturligt sätt som möjligt och har 

därför strävat till att vara trogen den självbild som eleverna förmedlat av sig själva som läsare.  

Min metod kan beskrivas i tre steg. Steg ett innebär en naiv läsning av intervjutexten flera gånger 

utgående från ett fenomenologiskt perspektiv för att försöka få en förståelse av den som helhet. Det är 

viktigt att materialet i denna naiva läsning läses med en tyglad förförståelse av det fenomen som 

beskrivs. Bjurwill (1994) skriver att varje fenomen är unikt och att det därför ska ha privilegiet att 

formulera sig självt, utan förutfattade meningar hos den som läser materialet. Jag har i detta första steg 

försökt greppa en förståelse av hur pojkarna beskriver fenomenet läsning och läsare, genom att 

fokusera på vilken bild av fenomenet de förmedlar åt mig. I steg två analyseras sedan 

intervjumaterialet på ett hermeneutiskt sätt så objektivt som möjligt för att nå fram till teman. Ett tema 

kan definieras som en meningsenhet som förklarar en del av en text, antingen hela texten eller bara en 

liten del (Lindseth & Norberg, 2004). För att få fram olika teman jämförs meningsenheter med 

varandra och med läsningen av texten som helhet (i steg 1) för att se om de passar in på texten eller 

skiljer sig från den. Uppdelningen i teman fortsätter ända tills alla teman passar in på texten som 

helhet. När detta är gjort läses, i steg tre, texten som helhet igen, utgående från det fenomenologiska 

perspektivet, med den naiva läsningen och de teman som passar in på texten i minnet, för att se hur väl 

forskningfrågorna kan besvaras och uppsatsens syfte nås. I denna sista läsning vill jag göra rättvisa åt 

intervjupersonernas livsvärld.  

Efter att ha erhållit forskningslov av kommunen intervjuade jag en lärare i svenska på gymnasiet. 

Därefter gjorde jag en enkät om läsning bland 57 elever i åk 2 i gymnasiet, för att få en bild av hur 

läsintresset ser ut i skolan. Efter det började jag intervjua mina respondenter. Jag har valt att presentera 

resultatet som fallstudier för att på detta vis beskriva vad som kännetecknar elevernas självbild som 

läsare.  

Jag har främst använt mig av databasen ERIC vid sökning efter relevant litteratur på nätet, samt 

portalen DiVA då jag sökt avhandlingar som behandlar mitt ämne. 
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4.1. Urval 

Vid intervjun med läraren i svenska frågade jag henne om hon visste någon ”kämpande läsare” bland 

hennes elever som jag kunde kontakta för intervju och fick några namn. Jag kontaktade åtta elever 

samt deras föräldrar per e-post. En elev av dem var villig att ställa upp för intervju. De övriga tre 

eleverna har jag muntligen frågat och fått positivt svar. Jag har inte gjort mitt urval utgående från att få 

en representativ spridning, utan strävat till att få tre eller fyra elever. Nu råkade det sig så att en går i 

åk 1, två i åk 2 samt en i åk 3, vilket får anses som ett lyckat urval. Samtliga elever kan definieras som 

”kämpande läsare”.  

4.2. Intervju 

Jag har valt att använda mig av en halvstrukturerad livsvärldsintervju i mina intervjuer. Intervjuer är, 

enligt Merriam (1993), det bästa och kanske det enda sättet att få reda på vad någon vet eller vad 

någon tänker på. Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens levda 

vardagsvärld. I den halvstrukturerade livsvärldsintervjun försöker man, enligt Kvale och Brinkman 

(2009), att förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. Om att 

söka efter meningen när man intervjuar säger Kvale och Brinkmann, att man i en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju försöker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld i syfte att tolka  

innebörden hos de beskrivna fenomenen. Jag har utgått från en intervjuguide med färdiga frågor, men 

sedan har jag, när det behövts, improviserat runt dessa frågor. Jag har strävat till att få 

intervjusituationen att påminna om ett vardagssamtal. Det är viktigt att den som intervjuar strävar efter 

att erhålla fördomsfria beskrivningar. På detta sätt sker ”en rehabilitering av livsvärlden i förhållande 

till vetenskapens värld” (Kvale & Brinkman, s. 44). Alla intervjuer skedde i mitt arbetsrum på skolan. 

Vi talade mellan 40 och 50 minuter. 

4.3. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två krav som man kan ställa på vetenskaplig forskning. Reliabilitet innebär 

att en undersökning ska kunna utföras på nytt av någon annan med samma resultat till följd. 

Validiteten prövar om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte 

(Bryman, 2002). I kvalitativ forskning bedöms reliabiliteten och validiteten enligt andra kriterier än i 

kvantitativ forskning. Eftersom kvalitativ forskning i hög grad är subjektiv kan inte 

forskningsresultatet mätas med objektiva mått. 

 “Styrkan i en livsvärldsfenomenologisk ansats är att de studerandes egna röster blir hörda” (Carlsson, 

2011b, s. 246). ”En fenomenologisk livsvärldsstudie syftar inte till statistisk generaliserbarhet. Varje 

deltagare representerar bara sig själv” (Nielsen, 2011, s. 125).  

En livsvärldsansats innebär, enligt Carlsson (2011b), att de deltagandes livsvärld tolkas av forskaren. 

Detta är inte helt oproblematiskt. ”Forskarens förförståelse kan bli en belastning och leda honom/ 

henne att dra slutsatser som inte har tillräcklig grund i empirin” (s. 247). Det här är, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), inte bara en fråga om tolkningens validitet, utan även om etik och makt, om rätten 

och makten att tillskriva andras yttranden en mening. ”Att beskriva sin livsvärld, vilket referenterna 

uppmanas att göra, är också svårt att göra explicit. Det är därför omöjligt att komma fram till någon 

definitiv sanning” (Carlsson, 2011b, s. 247). Intervjun kan ses som en indirekt observation, men inget 

sätt att direkt få reda på informanternas självbild. ”Since, the phenomenological perspective implies a 
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focus on the subject's interpretation of his self, there are no ways of assessing the self-concept 

directly” (Taube, 1988).  

4.4. Etiska överväganden 

Jag har i mina etiska bedömningar strävat efter att göra ”tjocka etiska beskrivningar”. Förmågan att 

göra ”tjocka etiska beskrivningar” innebär, enligt Kvale och Brinkman (2009), ”förmågan att se och 

beskriva händelser i deras värdeladdade sammanhang och göra bedömningar därefter” (s. 83). För att 

nå detta syfte är det viktigt att forskaren snarare använder sin praktiska visdom istället för att blint 

följa allmänna regler. De etiska dilemman som oftast dyker upp i intervjuforskning gäller främst fyra 

områden: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (ibid.).  

4.4.1. Informerat samtycke 

För att genomföra en forskningsintervju krävs informerat samtycke. Den presumtiva informanten 

behöver därför få tillräckligt med information om studien så att det är möjligt att ta ställning till 

eventuellt deltagande. För att ett informerat samtycke ska kunna ges krävs att det har funnits en faktisk 

valfrihet för den presumtiva informanten (Asp, 2009). Jag skickade ut missivbrev till informanterna 

samt till deras föräldrar via e-post, där jag informerade om mitt forskningsprojekt, samt om 

möjligheten att dra sig ur intervjun för informanten när som helst under intervjuns gång. Jag erhöll 

även forskningslov av kommunen. 

4.4.2. Konfidentialitet 

Om resultaten redovisas som fallbeskrivningar är konfidentialitetsfrågan särskilt känslig, skriver 

Nielsen (2011). Det finns två kontexter man måste här ta hänsyn till, dels det levda sammanhang där 

varje deltagare befinner sig, dels rapportens kontext (ibid.). Jag har informerat om att jag kommer att 

avidentifiera informanterna samt skolan och att arbetet är tänkt att publiceras på internet. Jag 

informerade även om att det inspelade materialet kommer att användas endast i vetenskapligt syfte och 

att de inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att undersökningen är klar. 

4.4.3. Konsekvenser 

En konsekvens av att i en vetenskaplig undersökning skriva om elever i särskilt behov av stöd i skolan 

är att man ofta måste använda sig av kategoriseringar som vetenskapliga verktyg. Kategoriseringar 

måste användas med stor försiktighet och under sträng etisk kontroll (Ahlberg, 2009). Jag har 

medvetet undvikit, i intervjuerna och i beskrivningen av informanterna, att använda diagnoser, s.s. läs- 

och skrivsvårigheter på ett stämplande sätt, och har istället lyft fram termen ”kämpande läsare”, som 

bättre beskriver informanterna. 

4.4.4. Forskarens roll 

Genom att agera på ett etiskt riktigt sätt har jag strävat till att skapa det förtroende som 

intervjusituationen kräver. Det faktum att jag själv var speciallärare i den skola där intervjuerna 

utfördes gjorde att jag var tvungen att tänka extra mycket igenom både den eventuella skadan och 

nyttan med att publicera resultatet av undersökningen. Jag har här varit tvungen att väga 

forskningskravet, den samhälleliga nyttan med att bedriva forskningen, mot individskyddskravet, den 

skada som forskningsresultatet kan tillfoga de individer som ingår i materialet, enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990). 
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5. Resultat 

De övergripande teman jag har formulerat utgående från den hermeneutiska tolkningen av materialet 

är följande: läsning som upplevelse, värdering av läsning, läsning och genus samt andras inverkan. 

Dessa faktorer är alla av betydelse när självbilden skapas. De går alla mer eller mindre in i varandra 

och fungerar tillsammans när en självbild skapas. Jag har försökt att utgående från dessa teman se 

vilka faktorer som format informanternas självbild. Jag presenterar de olika informanterna var för sig, 

och börjar först med en kort presentation av personen, för att sedan beskriva självbilden. Därefter 

lyfter jag fram de teman som varit av betydelse för utformandet av självbilden. I temabeskrivningarna 

låter jag informanterna själva komma till tals medan självbilden, essensen, är min egen tolkning av hur 

fenomenen läsning och läsare beskrivits av informanterna. 

5.1 Peter (åk 1) - ”Jag är inte en stor fan av 

tjocka böcker” 

Peter är en ganska tyst och blyg person som ofta svarar kort på frågorna, och intervjun får mycket 

tendensen fråga och svar. Peter ser sig som en läsare i princip, om till läsning räknas även tidningar 

och serietidningar. Peter anser att läsning inte är så viktigt för honom för tillfället. Peter läser när han 

är tvungen, i skolan, läxor och till prov, samt även om boken tilltalar honom. Att kunna leva sig in i en 

bok är en stark motiverande faktor till läsning. Han nämner att fantasylitteratur just har de 

egenskaperna. Det måste vara ämnen som intresserar för att Peter ska läsa frivilligt. Tjocka böcker 

tilltalar inte. Han vill gärna lära sig strategier för att förstå det han läser. Peter har många idéer om hur 

lärarna kunde öka hans läsförståelse, t.ex. genom att de låter honom läsa ett kort avsnitt i en bok och 

sedan genast därefter förklarar vad avsnittet handlade om. Han önskar att man kunde få välja hur man 

presenterar böcker i skolan och vill lära sig hitta i bibliotek för att lättare kunna orientera sig fram till 

intressanta böcker.  

5.1.1 Självbild 

Peters självbild har mycket präglats av hur han ser på sin egen läsförmåga. Han talar om sina läs- och 

skrivsvårigheter. Peter har goda förutsättningar hemifrån för att bli en bra läsare. Han kommer från ett 

hem där mamman läser mycket. Skolan har inte format Peters självbild i någon högre grad och inte 

heller genusroller. Peter är nöjd som person och accepterar sin självbild. Han lider inte av den. Han ser 

positivt på sina förutsättningar att bli en bättre läsare och börja läsa mera i framtiden. Det är svårt att 

säga hur självbilden påverkar Peters läsförståelse i skolan. Det var även svårt att mäta Peters självbild 

eftersom han inte talar så mycket i de termerna.  

Peter har en positiv och realistisk syn på sig själv som läsare och jämför sig inte med andra. Han vet 

vad som är svårt i läsning och hur man kunde hjälpa honom. Han behöver få den hjälp som han ber 

om, för att självbilden inte ska försämras pga av misslyckanden, och för behålla den positiva 

självbilden. Peter är öppen för att ta emot hjälp från skolan och självbilden kan på detta sätt förändras.  
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5.1.1.1. Läsning som upplevelse 

Peter upplever att han misslyckas i läsningen då han inte förstår alla dimensioner i en text. Han är inte 

bra på att läsa mellan raderna och kan lätt missförstå, då språket upplevs som svårt och främmande, till 

exempel i en äldre bok. Böcker upplevs som svårare och mer detaljerade än film. Peter har upplevt att 

han inte kommit igenom en bok, eftersom han tappat intresset. Det här har ofta hänt i gymnasiet då 

han varit tvungen att läsa en bok på tid. Även på fritiden har Peter gett upp läsningen av en bok, t.ex. 

Harry Potter. Peter upplever att bilder fungerar som ett stöd i böcker. Han brukar presentera böcker i 

skolan som han bara läst till hälften, dock utan att avslöja det för läraren. Peter har positiva 

bokupplevelser och hans mamma har läst för honom som barn. Fantasyböcker intresserar honom, för 

att de inte handlar om riktiga världen, och är mera ”livliga”. Ljudböcker är lättare och snabbare att ta 

sig igenom än vanliga. Peter blir lätt nervös då han ska hålla muntliga bokpresentationer i skolan, även 

om han också tyckt att det varit roligt att presentera en bok för klassen någon gång. 

5.1.1.2. Andras inverkan 

Peters mamma och svensklärarna i skolan försöker påverka Peter att läsa. Peter minns särskilt en 

högstadielärare som försökte. Hans vänner läser, men inte så mycket. Lärarna har berättat om varför 

man ska läsa, informerat om olika lärostilar och läshjälpmedel. Peter tror att lärarna ser honom som en 

som ”inte är så ivrig att läsa”. Lärarna vet ofta inte om att Peter inte läst hela boken som han 

presenterar. Peter påverkas inte av om andra elever rättar honom när han läser. Han tycker han ligger 

en nivå under alla andra. 

5.2. William (åk2) ”Ibland måste man göra saker 

som man inte riktigt gillar” 

William är en positiv, pratsam och utåtriktad person, som gärna använder språket och ger långa och 

färgstarka beskrivningar. Han använder ofta humor. William läser tidningen varje dag på finska, och 

då är det utrikessidorna och sporten. Han läser även olika fotbolls-siter på nätet på olika språk. Zlatan-

boken är en bok som han läst och tyckt väldigt mycket om. 

William läste bilderböcker som barn. Han läste Tarzanboken som yngre och tyckte om den. William 

började aktivt följa med fotboll då han gick i lågstadiet. William har tjugofem Star Wars-böcker 

hemma, som han inte rört. Han gillar filmerna. Han försökte även läsa serietidningar när han var 

yngre, men det lyckades inte, eftersom han mest tittade på bilderna.  

Som barn tog William alltid den tunnaste boken när man måste välja i skolan. Han tog en bok mellan 

medel och lätt när det var nivågruppering av böcker på lågstadiet. Han tycker att han då var lite under 

medel i läsning i klassen. Han valde ofta bilderböcker då, eftersom bilderna i boken hjälpte honom att 

komma ihåg vad han läst. William tyckte inte om läsprojektet att läsa för yngre barn i skolan, eftersom 

han inte var bra på att läsa. Han minns att han var långsam. I högstadiet valde William enkla 

Suneböcker. I gymnasiet var det inte längre möjligt att välja tunnare böcker i projektarbeten. William 

hade också lite svårt med språket på lågstadiet eftersom han gått i finskspråkigt dagis. Han tycker 

fortfarande att det finska ordförrådet är bättre än det svenska. 

William har ett starkt självförtroende och säger att ingenting är omöjligt. Han försöker alltid få så bra 

vitsord som möjligt, även när det är bokrecension. Han upplever ändå att de andra i klassen läser 

snabbare än honom. Om sin framtid som läsare säger William att han inte ser något ljus i tunneln, och 
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tror sig inte börja läsa under de närmaste tio åren, men kanske sedan. Han tycker att man aldrig är 

tvungen att läsa. 

William jämför sitt minne med en kassett. Han behöver inte läsa läxor hemma eftersom han lyssnar på 

timmarna och lär sig på det sättet. Han kan inte heller koncentrera sig på läsning i klassen, utan måste 

läsa hemma. William säger att han kompenserar bokläsning med musiklyssnande och han lär sig lätt 

musiktexter genom att lyssna.  

5.2.1. Självbild 

William bygger upp en positiv självbild kring sina styrkor: auditivt minne, intresse för historia och 

idrott samt kunskaper i finska. Han ser sig verkligen inte som en läsare. Bilden av läsning är ändå 

positiv, både den som kommer hemifrån och den som skolan förmedlat. William ser att de egna läs- 

och skrivsvårigheterna kan ha gått i arv från pappan. William är en person som alltid gör så gott han 

kan, även om läsningen i skolan inte intresserar. Genusroller har ingen betydelse för självbilden. 

William är öppen för att pojkar läser, det beror helt på dem själva. Självbilden inverkar inte direkt på 

läsförståelsen i skolan, och William har gett upp tanken på att skolan kan få honom intresserad av 

läsning. William anser att det är beroende på en själv om man vill läsa. En nära vän eller en intressant 

person kan få William att läsa. Självbilden var svårmätbar, eftersom den inte uttalades explicit.  

William är inriktad på att prestera bra i skolan och få goda vitsord, även i sådant som inte är hans bästa 

områden, t.ex. skriftliga bokrapporter. William har en positiv självbild överhuvudtaget, och han låter 

inte läsningen påverka den. Läsningen i skolan har ingen topplacering bland det som formar Williams 

självbild. William vet vad han är bra på och dålig på. Han är en långsam läsare, som läser de böcker 

som intresserar. William har utvecklat strategier för att lyckas i läsningen. Williams positiva självbild 

ger honom goda förutsättningar för att i framtiden bli en läsare. 

5.2.1.1. Läsning som upplevelse 

William säger att han läser långsamt och att han måste börja läsa före alla andra för att hinna. Han 

upplever att tjocka böcker i skolan är tunga och ointressanta, och att det är svårt att koncentrera sig på 

dem. Ändå kämpar William hellre sig igenom en bok än lyssnar på en ljudbok. Han minns att boken 

Män som hatar kvinnor i gymnasiet var en omöjlighet för honom, trots att ämnet var intressant. Boken 

måste vara aktuell för att intressera.  

I skolan inför en bokpresentation i gymnasiet har William aldrig läst en bok till slut på grund av att 

han inte har tid. När han måste läsa en tjock roman läser han alltid lite från början, i mitten av boken 

och i slutet och ser resten från nätet. Svårt tycker han också det är att få en tydlig struktur i skriftliga 

bokrecensioner. Han har också mycket skrivfel. Lättare är det då att presentera en bok muntligt.  

William tycker om läsning då det går lätt att läsa och när han kommer igenom en bok. Suneböckerna 

var lätta att presentera på högstadiet. Han tycker om självbiografier om fotbollsspelare, som låter 

läsaren se bakom kulisserna, och läser då även på engelska. William har upplevt att tiden går snabbt 

och att det inte är jobbigt då man läser en bok som man gillar.  

5.2.1.2. Omgivningens betydelse 

William har alltid trivts och klarat sig bra i skolan. Han har åtta i medeltal och bra vitsord i historia 

och religion. Han har egna mål, t.ex. att få en åtta i ett ämne som han inte är så bra i. Han jobbar hårt 

för vitsorden och försöker alltid prestera högt i ämnen som han är bra i. William tycker att han måste 

jobba mer än alla andra för sina vitsord. William jämför arbetet i skolan med lönearbete, och ser 
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vitsorden som sin lön. Matematiken är det enda ämnet som går dåligt, men problemen beror inte på 

läs- och skrivsvårigheterna. I skolan motiveras William att läsa endast genom tvång och vitsord. När 

han har bokpresentationer i gymnasiet läser han en del av boken och ser resten av handlingen från 

nätet. Han får ändå bra vitsord i bokpresentationen.  

5.2.1.3. Värdering av läsning 

William tycker att läsning är viktigt, att det är allmänbildande och utvecklande. William tycker att 

många finska ungdomar har ett fult språk. Enligt William behöver man motivation för att läsa. Han 

tycker att alla har sitt eget skäl till att läsa och att en intressant person kunde få honom att läsa.  

När William jämför böcker med film så vinner alltid filmen. William har tränat upp sitt finska 

ordförråd genom att se på filmer. Han kan inte läsa en bok efter att ha sett filmen. Han somnar av 

ljudböcker, och väljer hellre att läsa en bok än att lyssna på den.  

5.2.1.4. Andras inverkan 

William kommer från ett hem med mycket böcker. Föräldrarna är skilda: mamman är finskspråkig och 

pappan svenskspråkig, och William enda barnet. William bor mest med mamman. Mamman läser 

mycket mer än pappan. Man pratar inte om Williams läs- och skrivsvårigheter hemma. Williams 

mamma har försökt och försöker intressera William för läsning, men utan resultat. När hon märkt 

Williams läs- och skrivsvårigheter har hon slutat försöka tvinga William till läsning.  

William tycker att lärarna är ambitiösa i sina försök att få honom intresserad av läsning, men att de 

inte kan påverka så mycket. Han ser att han och svensklärarna har helt olika läsintresse och är olika 

som människor. William tycker att man som elev ska få möjlighet att välja en lättare bok, och säger att 

den möjligheten inte finns nu i gymnasiet och att lärarna bör känna till på vilken nivå en elev ligger i 

sin läsning. Elever börjar enligt honom läsa av sig själva senare i livet oberoende av lärarnas påverkan. 

5.3. Mikael (åk2) ”Du ser ju helheten förstås, men 

det fattas ju en massa smått däremellan" 

Mikael är en frispråkig och saklig person, som gärna samarbetar med intervjuaren och delar med sig 

av sina tankar. Mikael är inte intresserad av läsning och anser sig inte vara en läsare. Ända sedan 

barndomen har haft svårt för att läsa. Han säger att glädjen i att läsa försvann redan på första klass i 

skolan. Han tror att allt kunde ha varit annorlunda om han lärt sig läsa bättre på första klass eller om 

han utvecklats på ett annat sätt. Mikael har alltid i skolan haft en massa extra energi som han behöver 

få utlopp för. Han säger att han lär sig på ett annat sätt än det traditionella, och att han alltid velat lära 

sig. Mikael har ofta upplevt i skolan att det går för fort för att han skall hinna hänga med och lära sig. 

Mikael har gjort många tester på Folkhälsan för koncentrationssvårigheter. Enligt dessa tester har han 

en väldigt stark vilja, trots att han varit deprimerad i många år.  Mikael är en mycket visuell person 

som tycker om att observera och att tänka. Han lär sig inte genom att få något uppläst, utan genom att 

se. Han har hämtat sin kunskap från erfarenheter och logiskt tänkande, inte från böcker. Han säger 

själv att han är streetsmart. Han sparar det han ser i minnet och lär sig på det sättet något nytt. Han 

säger att han kan se genom alla fasader. Att se en film före hjälper honom att läsa boken efteråt. 

Mikael säger att han inte alls läser på fritiden, att han utvecklats dit. Om han läser så är det 

nyhetsartiklar och fantasy. Han läser gärna på nätet. Mikael säger att ingen kan tvinga honom att läsa 

en bok, att inspirationen att läsa måste komma inifrån honom själv.  
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Som liten läste mamma Bröderna Lejonhjärta för Mikael och den är en av de få böcker han läst ut helt 

på egen hand, på lågstadiet. Mikael säger att han är mycket specifik i sitt bokval, och att boken måste 

vara väldigt bra för att han ska satsa sin energi på den. Han tycker om böcker som är ”fantasivisa”. 

Han håller om bäst på och läser Sagan om ringen av Tolkien och skulle gärna läsa hela trilogin. 

Mikael köper aldrig böcker frivilligt.   

5.3.1. Självbild 

Mikael ser inte sig som en läsare, trots att han tycker att läsning är viktigt. Han säger att allting har 

kunnat vara annorlunda. Han har önskat att skolan har kunnat hjälpa honom på ett annat sätt än den 

gjort. Mikael är en person som jämför sig med andra elever, samt även med andra närstående, syskon. 

I skolan har Mikael inga styrkor han kan direkt utgå från, och bygga upp en positiv självbild kring. 

Självbilden har inte påverkat Mikael så att han skulle ge upp med läsningen helt. Han försöker förstå 

vad han läser i skolan, men vet vad som skulle hjälpa honom att förstå: en undervisningsstil som är 

visuell, samt mindre text och mera tid. Genus har ingen betydelse för självbilden. Läsning i skolan är 

ingenting för Mikael för tillfället, men det är inte omöjligt att läsundervisningen i skolan kan förändra 

den negativa självbilden om den genast tar hänsyn till Mikaels problem och inlärningsstil. Det var inte 

svårt att mäta självbilden i Mikaels fall, eftersom det är en medveten del av honom själv som han 

gärna talar om. 

Mikael är mycket medveten om sin självbild och talar om den direkt till exempel om hur svårt det är 

att acceptera att man läser på en nivå som är under den nivå man borde vara på. Han vet hur han lär sig 

bäst. Han lär sig genom att se och har svårt att koncentrera sig. Han har en bild av att omvärlden ser 

honom som ”lat och inte duglig”. Han har dock ett hopp om att den snart förändras om han får sitt 

intyg över koncentrationssvårigheter samt hjälp för sina svårigheter. Skolan och lärarna har format 

Mikaels självbild. Mikael har accepterat denna självbild, och den har gjort det svårt för honom själv att 

göra något åt den. Själv tycker han att han inte ”har någon rätt att avundas den personen.” Mikael är 

arg på skolan, och anser att han inte är skyldig den något, tvärtom. Mikael har utvecklat strategier för 

att klara sig i skolan. Har är klipsk, och har spelat ett slags dubbelspel. Han tycker inte att detta 

dubbelspel har varit bra för honom själv. Den negativa självbilden har påverkat Mikael så att han har 

svårt att i nuläget se sig som en läsare i framtiden. Han tar också gärna ställning för andra som är 

missförstådda i skolan. Han lider nu av de misstag som gjordes i den tidigare skolan och det innebär 

att han har svårt att orka nu, att skolan bara blir tyngre och tyngre. Mikael tror inte att han kommer att 

klara av gymnasiet om det fortsätter på samma sätt.  

5.3.1.1. Läsning som upplevelse 

Läsning innebär väldigt mycket koncentration för Mikael. Att avkoda text var väldigt svårt för Mikael 

i lågstadiet. Han måste läsa två gånger för att ”plocka upp” innehållet. När han inte orkar läsa en bok, 

eller är omotiverad, läser han bara ungefär vartannat ord och bildar sig sedan en egen helhet i huvudet, 

som stämmer överens med innehållet i texten. Han säger att det är som att lägga pussel: man ser 

helheten men får ingen extra information.  

Mikael säger att en bok måste vara ”mirakulöst simpel” för att han ska fortsätta läsa om han en gång 

tappat intresset. Mikael börjar ofta på böcker, men märker efter att tag att det inte går, och så slutar 

han läsa. Han kan behöva en månad på sig för en bok i skolan, som de andra läser på kortare tid. 

Mikael tycker att början av en bok är tyngst, men att det också kan hända att man slutar mitt i. Orsaken 

till att han avbryter en bok är att han tycker att han satsar för mycket energi på läsningen. Han 

koncentrerar sig så mycket på att tyda texten att han inte kan koncentrera sig på fantasin.  
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Läsning går lättare då han får en bild i huvudet av boken, t.ex. genom att ha sett filmen och vet att det 

är en bra story. Mikael tycker att Sagan om ringen ger honom mycket att tänka på. Han har tidigare 

sett filmen och vet hur komplex och bra handlingen är.  

5.3.1.2. Omgivningens betydelse 

Hemma hos Mikael finns det mycket böcker. Hans mor och bröder läser riktigt bra. Mikael känner 

igen sig i sin syster som har lite av samma koncentrationssvårigheter som han själv.  

Mikael har många negativa minnen från skolan som är kopplade till läsning. Han tyckte att läsning och 

skrivning var väldigt jobbigt direkt då när man måste börja jobba i skolan, och att han då genast kom 

långt efter de andra. På lågstadiet var läsning omöjligt för Mikael, numera kan han koncentrera sig på 

raden. Han minns att det var ”jättepinsamt” att läsa högt i början av lågstadiet, eftersom han fastnade 

på varje ord. I andra klass fick alla läsa en sida per elev, och det var ”horribelt”, eftersom texten ”var 

som en enda klump”. Om Mikael hade haft lättare för att läsa i skolan skulle han, enligt honom, också 

ha lyckats bättre i andra saker. 

Mikael har många tankar om hur skolan borde undervisa för att göra läsning intressant. 

Undervisningen borde varieras mera och inte bara rikta in sig på läsning i böcker. Istället för att bara 

berätta kort om boken och dela ut material till den, så kunde man t.ex. visa en filmtrailer över 

handlingen på boken, ta med bilder i undervisningen, jämföra med annat som är samma sak (t.ex. 

genrer), berätta om personliga känslor som boken gav och inte kräva att alla elever ska läsa samma 

mängd litteratur på samma tid. Han tycker man borde ta hänsyn till hur det har gått för elever tidigare 

med läsningen och att lärarna borde känna till hur eleverna tänker och lär sig, och inte ge alla elever 

samma mängd böcker att läsa på samma tid. Lärarna kunde även utgå från noveller som någon gillar 

och sedan gå vidare från novellen till en roman. Mikael upplever att lärarna undervisar för att eleverna 

ska få ett vitsord, och inte för dem själva. Han tycker inte att läsglädjen får komma fram på rätt sätt. 

5.3.1.3. Värdering av läsning 

Mikael minns att hans mamma läste för honom som barn, före läggdags, och att han gillade det, för att 

man då inte behövde tänka själv, utan bara tänka på vad man hörde. Läsning skulle enligt Mikael vara 

roligt om ”det skulle flöda som en film i tankarna” eller vara som när mamma läste för honom, "då 

man fick bara tänka på vad man hörde”. Han önskade att man kunde få med de små detaljerna när man 

läser, meningsbyggnad och ordval. Han skulle även vilja läsa mellan raderna och se vad som finns 

bakom texten. Han önskar att läsningen kunde ske passivt, och inte kräva så mycket koncentration. 

Han behöver också hålla intresset uppe när han läser en bok och gillar tanken att man ska få läsa när 

man själv vill, t.ex. lite varje dag.  

Mikael har någon gång gjort en muntlig bokrapport så att läraren tror att han läst boken och fått ett 

högt vitsord för den, trots att han föredrar att läsa boken. Enligt Mikael kan vem som helst presentera 

en bok i skolan, en elev, en bibbatant, bara det görs på rätt sätt. 

5.3.1.4. Andras inverkan 

Mikael har vänner som läser mycket. De har intresserat honom för böcker, trots att de inte försöker 

påverka honom att läsa.  

Lärarna har inte haft en realistisk bild av Mikael och han upplever att han aldrig har kunnat diskutera 

med dem om sina problem, eftersom han inte alltid varit medveten om sina problem. Mikael tror att 

lärarna ser honom som en helt vanlig elev. Han tror inte de förväntar sig något mera av honom som 
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läsare än det han visar. Mikael har ett gott språk, så de kanske inte ser hans svårigheter. Mikael tycker 

att det brister i lärarnas förmåga att se hur en elev mår eller i att göra något åt saken. Han upplever att 

ingen lärare någonsin sett på honom hur han mår.  

5.4. Anders (åk3) ”Man hittar alltid på något 

bättre att göra”  

Anders är en lugn och humoristisk person, som verkar ha mycket självdistans till det han pratar om. 

Anders är inte så intresserad av läsning, trots att han tycker att det är en viktig sak och att man ska 

försöka läsa. Han tycker att man bör följa med vad som händer i världen, och har börjat läsa mera 

tidningar. Anders läser helst tidningsartiklar och deckare på finska. Han läser gärna och mycket på 

nätet, vilket upplevs som smidigare än att läsa en bok, och tycker om att följa med kriminalfall från det 

verkliga livet i media. Han gillar action, mysterier och mord. Anders ser sig kanske lite som en läsare. 

Han säger att han och hans tvillingbror inte läst så mycket. Han är medveten om, och nämner ofta, sina 

läs- och skrivsvårigheter. Anders tar inte ofta så mycket egna initiativ i läsning, men har lånat från 

biblioteksbussen i lågstadiet. Han tycker att det aldrig har ”nappat” när någon har försökt tala om hur 

viktigt det är att läsa. Anders har inte någon lista på böcker han gärna skulle vilja läsa, däremot gäller 

detta för TV-serier på nätet. Det tog ganska länge för Anders att börja läsa efter att han lärde sig det i 

skolan.  

5.4.1. Självbild 

Anders känner bra till och har accepterat sina läs- och skrivsvårigheter. Han har positiva 

läsupplevelser som han är stolt över. Anders tror inte att vuxna kan påverka honom att bli intresserad 

av att läsa mer för tillfället. Lärarna tar hänsyn till Anders läs- och skrivsvårigheter, som har påverkat 

hans skolgång ganska mycket. Han får mildare bedömning i prov, samt att de inte tittar på stavfelen, 

utan mera på faktainnehållet. Då Anders har stött på läsprojekt i skolan har han upplevt att han inte 

läser på samma nivå som de andra, och projekten har därför upplevts som ointressanta, och som 

”flickornas grejer”. Genusroller kan tänkas påverka Anders självbild på så sätt att de har införlivats 

med hans syn på sig själv som läsare. Han talar gärna om att läsande pojkar lätt kan bli stämplade, och 

att pojkar tror att de redan kan läsa, trots att de inte läser mycket. En typisk läsare är enligt Anders en 

äldre kvinna, som inte är så bra på internet. Självbilden har påverkat Anders intresse för läsning: 

eftersom bokläsning är jobbigt, finns det annat som intresserar mera, t.ex. att läsa på nätet och att läsa 

artiklar i tidningen. Skolundervisningen kan knappast ändra på Anders självbild, som ändå inte är 

direkt negativ. Han kan tala om att en negativ inställning till böcker kan göra det svårt att bli 

intresserad. Anders självbild var inte så svårmätbar eftersom han själv var villig att tala om den. 

Anders är medveten om sig själv som läsare. Självbilden är realistisk och inte negativ. Han upplever 

läsning som en viktig sak, både för utbildningen och allmänbildningen. Han vet sin egen läsnivå, och 

brukar inte jämföra sig med andra. Han säger att han inte är en snabb läsare. Ändå försöker han alltid 

att han inte är den sämsta i klassen. Läsningen i skolan är inget stort problem för Anders, eftersom 

lärarna låter honom läsa på sin egen nivå. Det är dock svårt för honom att hinna med när det blir 

frågan om att hinna läsa till prov i gymnasiet eller när han är tvungen att hinna igenom en bok i 

svenskan för att skriva bokrapport. Han måste då hoppa i boken. Anders tror att han själv kommer att 

börja läsa mera i framtiden och att intresse för läsning mycket är en fråga om mognad.  
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5.4.1.1. Läsning som upplevelse 

Anders tycker att det är tungt att ta sig igenom böcker på tid i gymnasiet. Tjocka böcker upplevs ofta 

som ointressanta. Han blir lätt uttråkad av långa texter och blir trött om han läser för mycket. Han 

tycker det är bättre att han läser långsamt och att han förstår vad han läser. När det inte finns tid att 

läsa en bok i gymnasiet brukar Anders hoppa i boken, istället för att avbryta boken helt. Han tycker att 

det går bra att presentera boken trots att han hoppat i den, om han har ”ett hum om vad boken handlar 

om”. Anders får aldrig en känsla av att läsning skulle vara avkopplande. I lågstadiet försökte Anders 

läsa mera och tyckte om att det gavs tid till läsning i skolan där. 

5.4.1.2. Omgivningens betydelse 

Hemma hos Anders läser båda föräldrarna, både tidningar och böcker, och det finns böcker hemma. 

Anders försöker läsa när han är tvungen i skolan. Grundskolan har enligt Anders gått bättre för honom 

än gymnasiet, och han tycker om att åka till skolan. Han har kompisar och gillar gruppandan i 

gymnasiet. Anders tyckte inte om tävlingen ”Mästarläsare” i lågstadiet, eftersom han visste att han inte 

var en mästarläsare. De andra var bättre än honom på läsning. Anders upplevde 

mobiltelefonanvändningen på högstadiet som störande på lästimmarna. Även på gymnasiet har de 

lästimmar, men läraren kontrollerar inte att alla verkligen läser dessa timmar. Anders upplever det som 

lite jobbigt att hålla muntligt bokpresentation i gymnasiet på en bok han inte har läst helt, ifall läraren 

lyckas avslöja honom. Han tycker att det är roligare att berätta för klassen om annat än böcker, t.ex. 

om en historisk händelse som han vet mycket om. Om Anders vill få boktips så är det helst via internet 

och kompisar. 

5.4.1.3. Läsning och genus 

Anders har en bild av att flickor läser mera, och annat, än pojkar, även om han inte vet om det 

stämmer, och även om han inte hör att flickor heller pratar så mycket om böcker. Det var till exempel 

bara flickor som engagerade sig i mästarläsartävlingen på lågstadiet. Enligt Anders är män mera 

insatta i internet och har lättare att ta det till sig än kvinnor. Anders tror att många pojkar inte läser för 

att de anser att de redan kan läsa tillräckligt bra för att klara sig i livet. Det är lättare att tala om böcker 

för pojkar när de blivit äldre.  

5.4.1.4. Andras inverkan 

Anders mamma läste bl.a. Suneböckerna för Anders och hans tvillingbror när de var små. Men nu tror 

Anders att ingen vuxen kan intressera honom för böcker, eftersom ungdomar inte har så stor respekt 

för vuxna och inte tror på dem när de säger att böcker och läsning är viktigt. Hans pappa försöker 

ibland säga att han och brodern borde läsa. Anders vänner är inga aktiva läsare. Ändå har många 

kompisar läst Harry Potter-böckerna. Han tror att kanske ett boktips från en kompis kunde få honom 

att läsa en bok eller om någon man ser upp till kommer och berättar om läsning, t.ex. en idol.  

Alla lärare har försökt intressera Anders för böcker, speciellt på lågstadiet. Anders tror att lärarna har 

en bild av honom som lite lat, och att han säkert skulle vara bra på läsning om han bara satsade lite 

mera tid på det. Även skolbibliotekarien hjälper Anders att hitta passliga, lättare, böcker, som han 

förstår. Hon brukar också berätta om deckare som hon läst. 
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6. Diskussion 

Det var olika faktorer som format självbilden i de fyra olika fallen. Hos Peter och Anders stod de egna 

läs- och skrivsvårigheterna i centrum. Här var det inte faktorer i omgivningen som påverkade, utan 

mera synen på den egna läs- och skrivförmågan. ”Kognitiva scheman och strukturer vi fått under 

uppväxten har avgörande betydelse för hur vi bearbetar, tolkar och reagerar på de erfarenheter vi gör 

och för vårt sätt att se på oss själva och andra” (Hägg & Kuoppa, s. 22). William talade om de egna 

läs- och skrivsvårigheterna, men ville inte låta dem påverka sin självbild. William byggde upp sin 

självbild runt områden som han var bra på, och kunde på detta sätt mota undan den annars negativa 

självbild som läsningen hade kunnat ge honom. Även Mikael talade mycket om sina svårigheter, men 

här är det omgivningen, skolan, som format självbilden. Han hade direkt övertagit den självbild som 

skolan förmedlat till honom. Alla hade positiva läsupplevelser samt kom från hem där det lästes och 

fanns böcker. Sambandet mellan en positiv attityd till läsning och ett hem som understöder läsningen 

har framhållits i forskningen (Partin & Gillespie Hendricks, 2002).  Ingen nämnde dock betydelsefulla 

andra personer som skulle ha varit viktiga för att utveckla en positiv självbild, men i alla fyra fall har 

mamman läst för dem som små, och de har upplevt det som värdefullt. Mamman är den som alla 

informanter lyfter fram som den person hemma som i många fall försökt få pojkarna att bli 

intresserade av böcker. I Anders fall är det även pappan. Vänner och skolkamrater ställer inga krav på 

läsandet, och lyckas därför inte övertyga. “How an individual understands the ways others perceive 

her or him appears to be a core component of self-concept” (Olney & Brockelman, 2005, s. 81). Av de 

fyra var det bara Mikael som hade nära vänner som läser mycket. William och Mikael var de två som 

uttryckte mest värderingar om läsning. Självvärderingen är viktig när en självbild skapas. En 

självvärdering äger, enligt Taube (1988), rum när man jämför den man ser sig själv som (realjaget) 

med den man skulle vilja vara (idealjaget) eller med den som man tror att andra ser en som 

(socialjaget). Alla svarade ja på en direkt fråga om de tycker att läsning är en viktig sak att kunna i 

framtiden. 

Man kan dra den slutsatsen att självbilden kan ha en direkt påverkan på informanten som elev, och då 

särskilt på läsförståelsen. Denna påverkan är större än den som är fallet på individen utanför skolan. 

Det här blev speciellt tydligt i Mikaels fall. En positiv självbild är av största vikt för att känna sig 

motiverad och kunna prestera i skolan. ”Regardless of the reasons, unmotivated students often find 

themselves in a downward spiral of declining academic achievement, diminishing self-esteem, further 

disinterest outside of school, and so on “(Brozo, s. 17).  Skolans uppgift är även att ge läsglädje och 

motivation att läsa, men ofta misslyckas detta genom att läsning ska ske på tid och för att få vitsord. I 

detta fall blir det tvunget för de kämpande läsarna att hitta strategier för att klara sig undan den 

inverkan ett misslyckande skulle ha på självbilden. Olika överlevnadsstrategier för att dölja en brist 

eller klara av en uppgift är något som kämpande läsare ofta tar till (Nielsen, 2005; Carlsson, 2011a). 

Betydelsen av läsning kan värderas, jämföras med annat, när en självbild skapas, och ges hög eller låg 

prioritet beroende på hur viktig en individ ser att läsningen är (Taube,1988). Det är nämligen mindre 

förödande för självbilden att misslyckas på ett område man inte upplever som så betydelsefullt än att 

misslyckas på ett område som man värderar högt (ibid.). Det här blev tydligt i Williams fall. Han 

rangordnade läsningens betydelse för honom, som inte så viktigt, vilket gjorde att han kunde behålla 

sin positiva självbild i övrigt.  En strategi som alla använde sig av är att läsa tjocka böcker i skolan 
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genom att hoppa i boken och inte säga att de inte läst allt vid presentationen. I Mikaels fall var han 

tvungen att spela dubbelspel, för att dölja sina koncentrationssvårigheter. En annan strategi är att man 

låter blir att jämföra sig med andra, så som i Peters, Anders och Williams fall. För Anders och William 

är det ändå viktigt att de inte är sämst. Mikael sade att han ”lite för mig själv” jämför sig med andra.  

Det var även intressant att se att genus inte hade någon större betydelse i utformandet av självbilden, 

förutom i Anders fall, då den tycktes ha införlivats med synen på läsning. ”Könskonstruktionen sker 

både i relation till det motsatta könet och i relation till den egna könsgruppen. Denna könskonstruktion 

påverkas av samhällssystem, hierarkier och kulturella attityder och skolan är en viktig arena i detta 

sammanhang” (Andreasson & Asp-Onsjö, 2011, s. 47). I en studie av Holm och Öhrn (2014) framkom 

i intervjuer med elever i tre högstadieskolor i Sverige att pojkarna oftare har en mer avslappnad 

inställning till skolarbete än flickorna, vilket innebär att de inte är beredda att göra lika mycket jobb 

för höga vitsord som flickorna. Pojkarnas inställning till skolan i den undersökningen är ändå inte den 

aggressiva anti-pluggkultur som kan finnas hos många arbetarklasspojkar i England. 

I två av fallen, William och Anders, blev det klart att skolan inte hade någon möjlighet att ändra på 

den självbild de hade som läsare. De trodde båda att läsintresset kommer av sig självt senare. Även 

Mikael hade svårt att se att han skulle kunna komma att intressera sig för läsning i skolan, men att det 

kunde vara möjligt om en drastisk förändring i inställningen till honom skulle ske. Peter hade en 

positiv syn på sina egna förutsättningar. 

I två fall, Mikael och Anders, var självbilden lätt att mäta, men i de andra två, Peters och Williams, 

svårare. Det här beror i de två första fallen på att informanterna själva talade i termer av självbild. De 

hade så att säga tagit ett utanförperspektiv på sig själva.  

Mikael var den som hade den tydligaste självbilden av de fyra. Den tycktes vara en levande del av 

honom. Han kunde även se den som tillfällig beroende på hur allting utvecklas för honom inom den 

närmaste framtiden. Han kunde tala allmänt om självbilden. Exempelvis sade han hur svårt det är att ta 

till sig en negativ självbild i läsning, i form av att bli medveten om att man läser på en annan nivå än 

sina skolkamrater. Detta metaperspektiv på självbild förmedlades även delvis av Anders som talade 

om att det är mycket beroende på inställningen till böcker om man blir intresserad av läsning eller inte. 

Williams och Peters självbilder var otydligare, i Peters fall svår att få tag i även för att han svarade 

mera kortfattat än de övriga. 

De faktorer i skolan som formar självbilden är i hög grad hur lärarna bemöter elevernas olika behov. 

En sammanfattning som Nielsen (2005) gör efter sina livsvärldsintervjuer är att ”lärarnas ord och 

hållning” har stor betydelse för vad som värderas hos eleverna, eftersom elever naturligt jämför sig 

med andra i sin omgivning och även jämför prestationer i olika skolämnen. I Mikaels fall blev det klart 

hur skolan genom att inte se hans verkliga problem skapat hans självbild. Det är lätt att skolan formar 

elevens identitet utgående från skolans egen måttstock snarare än utifrån elevens faktiska förmåga 

eller möjligheter till lärande. ”Reading identities are the accumulation of beliefs, characterisations and 

official documentation of what students can and are willing to do while reading printed texts. To this 

end, personal, social and institutional values combine through discursive norms to produce one’s 

official reading identity in school” (Enriquez, 2011, s. 91).  

Taube (1988) undersöker i sin avhandling hur självbild påverkar prestation och tvärtom och 

konstaterar ett svagt, men signifikant, samband mellan läsinlärning och självbild. Hon ser en starkare 

påverkan från prestation till självbild än tvärtom, trots att det oftast är frågan om en ömsesidig 

påverkan mellan självbild och läsprestation. De konsekvenser en negativ självbild kan ha för 

skolarbetet är att eleven upplever att den ständigt presterar under sin nivå, t.ex. Mikael, som vet att han 



21 

 

kunde ha varit bättre i skolan om han tidigt fått hjälp, eller att eleven ständigt misslyckas med att göra 

en uppgift på rätt sätt, t.ex. alla informanters oförmåga att ta sig igenom en tjock bok på utsatt tid. 

Ständigt dåliga resultat i skolan kan lätt bli en nedåtgående spiral med försämrad självbild till följd. 

Och det här är en trend som helst bör undvikas (Taube, 1988).  
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7. Sammanfattning 

Individens tolkning av verkligheten är, enligt Taube (2007a), selektiv eftersom den står under 

inflytande av tidigare erfarenheter, attityder, mål och försvarsmekanismer. För att behålla en positiv 

självbild, som är nödvändig för att alls orka, måste man filtrera bort sådant som hotar denna självbild. 

Att vara medveten om sin självbild, och acceptera den, är ett sätt att klara sig, att ta till 

överlevnadsstrategier ett annat. 

Lärarna är som alltid i en nyckelposition när det gäller att bemöta alla elever på rätt sätt samt ge dem 

det självförtroende som krävs för att de ska klara sig i skolan. Någon nedlåtande attityd bland lärarna 

till elevernas läsning har ingen informant rapporterat, och inte heller framkom det en sådan i den 

lärarintervju jag gjorde. Däremot framgår det i lärarintervjun att en orsak till att man inte är intresserad 

för romaner i gymnasiet är arbetsmängden. Det finns helt enkelt inte tid och ork att läsa de 

obligatoriska böckerna i gymnasiet. Det här framkom också i intervjun med informanterna. Tiden är 

en betydande orsak till att man misslyckas med sin läsning, med negativ effekt för självbilden. Då man 

dessutom är en kämpande läsare blir svårigheterna med att hinna läsa och förstå och uppleva det man 

läser på rätt sätt ännu mera uppenbara. Individualisering av undervisningen så långt som möjligt kunde 

vara ett sätt att komma till rätta med detta, så att varje elev tillåts läsa utifrån sin egen nivå och sina 

egna förutsättningar och behålla en positiv självbild i läsning. Självbilden bland de fyra informanterna 

är inte så dålig att de inte skulle kunna tänka sig att börja läsa mera i framtiden.  

De etiska och metodiska reflektioner jag i efterhand har kunnat dra utifrån mitt arbete är att den i 

övervägande grad positiva självbilden hos mina informanter kan ses som ett direkt utslag på at 

undersökningen är gjord i ett teoretiskt gymnasium. Alla informanter kom från hem där böcker och 

läsning hör till vardagen. Det hade varit intressant att se hur annorlunda utslaget hade blivit om någon 

av de informanter som inte ville ställa upp i undersökningen hade ställt upp, om jag fått informanter 

från ett hem där läsning inte har hög status, eller om jag utfört undersökningen på en praktiskt inriktad 

yrkesskola istället. I den lärarintervju jag gjorde innan intervjuerna framkom att det finns ett större 

läsintresse bland flickor än bland pojkar i gymnasiet och att pojkarna i högre grad än flickorna inte 

orkar läsa igenom hela boken inför bokrapporter. Det sämre läsintresset bland pojkarna kom även 

tydligt fram i den enkät som jag gjorde. Där uppgav endast 21 procent av pojkarna att de läser aktivt 

och gärna mot 44 procent av flickorna. Det låga engagemanget för läsning i skolan märktes även hos 

de informanter som jag intervjuade. Det tycks finnas en större acceptans bland pojkarna att man inte 

gillar att läsa, trots att det bland vännerna finns sådana som läser, och trots att man mycket väl anser 

att pojkar kan läsa. Bland pojkarna var det 50 procent som hade vänner som läste, medan denna siffra 

hos flickorna var 79 procent. Vad dessa siffror beror på är inte lätt att veta, men genus kan ha en 

tänkbar orsak i uppfostran till läsning. Det var i enkäten nämligen en betydande skillnad på hur pappa 

hade läst högt för barnen som små: för pojkarna hade bara 25 procent av papporna läst, medan siffran 

är uppe i 48 procent för flickorna. Den motsvarande siffran för mammornas del är 61 procent och 83 

procent. 
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7.1. Framtida forskning 

I denna undersökning har det framkommit många trådar som kan vara värda att spinna vidare på, men 

som inte fick rum inom ramen för en D-uppsats. Jag tycker att det kunde vara viktigt att koncentrera 

sig på vilket utrymme olika inlärningsstilar har i lärares undervisning. Även i det teoretiska gymnasiet 

finns elever som kan definieras som kämpande läsare, och som behöver få den hjälp som de kräver, 

utgående från de behov och den inlärningsstil de lär sig bäst via. Att intervjua lärare är ett sätt att få 

grepp om hur de undervisar och vad som kunde göras, men ännu närmare sanningen kommer man om 

man frågar eleverna själva. En undersökning som tar i beaktande lärares och elevers upplevelser i 

skolan och som kunde leda fram till konkreta åtgärder i undervisningen kunde vara ett gott förslag till 

forskningsprojekt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 Är du själv intresserad av läsning? 

 Hurdan läsning? 

 När blev du intresserad av läsning? 

 Anser du att läsning är en viktig sak? 

 Varför ska man läsa en bok enligt dig? 

 En hurdan person är enligt dig en som tycker om att läsa böcker? 

 Är det skillnad mellan pojkar och flickor? 

 Har du vänner som läser mycket? 

 Minns du någon som försökt göra gjort dig intresserad av att läsa? 

 Något annat som gjort dig intresserad? 

 Något minne från när du var barn som är kopplat till läsning eller böcker? 

 Har du någon bok eller någon författare, som du skulle vilja läsa? 

 Som du kunde tipsa någon om att läsa? 

 Hur får du tag i böcker om du vill ha? 

 Brukar du låna böcker på biblioteket? 

 Minns du någon i skolan som speciellt försökt få dig intresserad av läsning? 

 Har du något minne kopplat till skolan och läsning? 

 Hur har det gått för dig i skolan i allmänhet? 

 Vad tyckte du om skolan? 

 Vad tycker du om skolan nu? 

 Har läsningen påverkat din skolgång? 

 Vad har lärarna för bild av dig som läsare? 

 Vad har lärarna för förväntningar på dig som läsare? 

 Tycker du att du kan leva upp till de förväntningarna? 

 Har du fått negativa kommentarer om ditt läsande av lärare? 

 Positiva? 

 Har du fått negativa kommentarer om ditt läsande av andra elever? 

 Positiva? 

 Brukar du jämföra ditt läsande med andra elever i klassen? 

 På vilken nivå tycker du att ditt läsande ligger i jämförelse med andra i din klass? 

 Har du något bra tips på vad skolan kunde göra för att få läsningen mera intressant? 

 Vad tycker man hemma hos dig om läsning? 

 Vad tror du att du kan göra själv för att bli en bättre läsare? 

 Hur ser du på din framtid i allmänhet (med tanke på läsningen)? 

 

TACK! 
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Bilaga 2: Missivbrev till elever och föräldrar 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Ulf Nyback och är studerande på speciallärarutbildningen med inriktning mot språk 
och läs- och skrivsvårigheter vid Stockholms universitet, och samtidigt vikarierade 
speciallärare på xxxx- gymnasium.  

 

Jag kontaktar dig med en förfrågan om du är villig att ställa upp på en intervju som ska 
behandla ”Kämpande läsande pojkars bild av sig själva som läsare”. Jag har tänkt intervjua 
ett antal pojkar i xxxxx- gymnasium för att få en bild av hur de ser på sig själva som läsare. 
Intervjuerna gör jag med anledning av mitt slutarbete, en C-uppsats, som ska behandla 
ämnet som jag nämner ovan. 

 

Inför intervjun vill jag att du i förväg tänker över följande tre frågor: 

 

 Hur ser jag på mig själv som läsare? 

 Hur har skolan format bilden av mig som läsare? 

 Vad kommer läsning att betyda för mig i framtiden? 

 

Intervjun kommer att bestå av ca 25 frågor och ta 30 - 45 minuter. Jag har tänkt spela in 
intervjun på band. Bandet kommer att förstöras efter att undersökningen är gjord. Du har 
möjlighet att avbryta intervjun samt ditt deltagande när som helst. 

 

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Materialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, avidentifieras och endast 
användas i forskningsändamål.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare för mer information.  

 

Dina erfarenheter och kunskaper är värdefulla för mig.  

 

Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Ulf Nyback 

Tel: 040 – 126 9365 

ulf.nyback@pp.inet.fi 

 

Handledare: 

Gabriella Höstfält 

gabriella.hostfalt@specped.su.se 
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