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Abstract 

Syftet med studien är att se hur lärare på mellanstadiet arbetar för att motivera pojkar 

till att läsa skönlitteratur och hur de uppfattar pojkarnas motivation till att läsa skön-

litteratur. Denna studie tar avstamp i de två testerna i läsförståelse PISA och PIRLS. 

I genomförandet av studien intervjuades fyra yrkesverksamma lärare i årskurs 4–6 

med semistrukturerade intervjuer. Transkriberingen av intervjuerna kategoriserades i 

olika ämnen för att kunna analyseras till resultatet. Studien har en teoretisk ram i be-

greppet motivation vilket innefattar inre och yttre motivation. Resultatet visar att lä-

rare delar en gemensam negativ uppfattning om pojkars motivation till att läsa skön-

litteratur.  I resultatet framkommer även lärarnas olika arbetsmetoder för att öka poj-

karnas motivation till att läsa skönlitteratur, vilket innefattar läsläxor, diverse läspro-

jekt och arbete enskilt kontra grupp.  
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Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till lärarna som vi fick möjlighet att intervjua. Utan dem 

hade aldrig denna studie kunnat genomföras. Vi vill också rikta ett stort tack till vår 

handledare Martin Hellström, som med sin expertis och återkommande feedback givit 

oss stöd under hela arbetsgången. Ett sista tack riktar vi till våra opponenter under 

slutseminariet som gav oss en utomordentlig återkoppling till vår studie.  

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................ 1 
1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................ 1 

2 Bakgrund ........................................................................................................... 2 
2.1 Teoretisk ram .............................................................................................. 2 
2.2 Tidigare forskning ...................................................................................... 3 

2.2.1 PIRLS ................................................................................................. 3 
2.2.2 PISA-undersökningar ......................................................................... 4 
2.2.3 Genus .................................................................................................. 4 
2.2.4 Svårigheter kopplat till motivation ..................................................... 5 
2.2.5 Bokval ................................................................................................ 5 
2.2.6 Lärare och föräldrarnas ansvar ........................................................... 6 

3 Metod och material .......................................................................................... 7 
3.1 Urval ........................................................................................................... 7 

3.1.1 Tabell över intervjuade lärare ............................................................. 7 
3.2 Genomförande ............................................................................................ 8 
3.3 Etik .............................................................................................................. 9 
3.4 Metodkritik ................................................................................................. 9 

4 Resultat .............................................................................................................. 9 
4.1 Upplevelser av pojkars motivation till att läsa skönlitteratur från fyra 

yrkesverksamma lärare ........................................................................................ 10 
4.2 Konkreta aktiviteter i undervisningen med syftet att öka pojkars motivation 

till att läsa skönlitteratur ...................................................................................... 13 
4.2.1 Sammanställning av konkreta aktiviteter ......................................... 15 

5 Diskussion ........................................................................................................ 15 
5.1 Upplevelser av pojkars motivation till att läsa skönlitteratur från fyra 

yrkesverksamma lärare ........................................................................................ 15 
5.2 Konkreta aktiviteter i undervisningen med syftet att öka pojkars motivation 

till att läsa skönlitteratur ...................................................................................... 17 
5.3 Reflektion .................................................................................................. 19 
5.4 Vidare forskning ....................................................................................... 20 



 

Referenser ............................................................................................................... 22 
Bilagor 

 

 

 

 



 

1(25) 
 

1 Inledning 

Denna studie tar avstamp i de två testerna i läsförståelse, PISA och PIRLS, som Sve-

rige deltar i. Dessa undersökningar visar att pojkars läsförståelse de senaste decenni-

erna har varit klart sämre än flickors. I PIRLS undersökningar har skillnaden mellan 

könen i årskurs fyra inte ändrats mellan 2001 och 2016 (Skolverket 2017, s.31). Den 

senaste PISA-undersökningen på elever i årskurs nio visar att skillnaden på kunskap-

erna i läsförståelse fortfarande är stor mellan könen (Skolverket 2019c, s.28). Läsför-

ståelse är en viktig egenskap för att elever ska kunna klara sina studier, inte bara i 

ämnet svenska, utan i alla ämnen i skolan (Skolverket 2019b). 	

 

Vi växte upp i ett samhälle där bokens roll hade förändrats och då som nu är boken 

bara ett av flera tillgängliga medier såsom tv, film och dator. Barn och ungdomar 

använder ofta dessa medier och boken kommer sällan i första hand (Kåreland 2005, 

s.13). Pojkars motivation till läsning har på senare tid blivit ett ämne som vi fastnat 

för, då vi stött på pojkar under våra praktiker ute i skolorna som inte har varit moti-

verade till att läsa skönlitteratur. Syftet med studien är att ta reda på hur lärare upple-

ver pojkars motivation till att läsa skönlitteratur. Dessutom vill vi finna metoder som 

lärare använder för att påverka pojkars motivation eftersom kursplanen i svenska fast-

slår att “undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa” (Skolverket 

2019a, s.257).	

 

1.1 Syfte och frågeställningar	

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på mellanstadiet arbetar för att 

motivera pojkar till att läsa skönlitteratur och hur de uppfattar pojkarnas motivation 

till att läsa skönlitteratur. Studien utgår från lärarnas synvinkel och syftet undersöks 

utifrån två olika frågeställningar som kommer att besvaras utifrån intervjuer med yr-

kesverksamma lärare på mellanstadiet.	

1.   Hur upplever fyra yrkesverksamma lärare på mellanstadiet pojkars motivation 

till att läsa skönlitteratur?	
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2.   Vad gör lärarna konkret i sin undervisning för att öka pojkarnas motivation 

till att läsa skönlitteratur? 

	

2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs den teoretiska ram som har använts i studien. Därefter analys-

eras tidigare forskning i form av resultaten och analyserna från två av de största in-

ternationella undersökningar som berör skolvärlden: PISA-undersökningen och 

PIRLS.  

 

2.1 Teoretisk ram  

2.1.1 Motivation  	

Motivation är ett begrepp som används flitigt i sammanhang som berör lärande. Det 

är dock inte alldeles enkelt att konkret beskriva vad det betyder. Innebär det lusten att 

utföra någonting? Eller innebär det drivkraften eller behovet att utföra någonting? 

Kanske är det individens måste som är i fokus när det talas om motivation (Hein 2012, 

12–13). I vårt arbete har vi valt att utgå från Weiner och Frankens tolkning av moti-

vation som lyder	”motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar 

och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål” 

 (Hein 2012, s.13). I denna studie menar vi att motivation är de faktorer som gör att 

elever får en drivkraft till att läsa skönlitteratur och att de bevarar intresset för att läsa. 
Inom begreppet motivation finns det också olika teorier. Vi har använt oss av en de-

finition som Hein (2012) anser är en klassisk definition av motivation där begreppet 

delas upp i inre och yttre motivation. Inre motivation kommer inifrån människan där 

tillfredsställelse kan nås till exempel genom en egen prestation eller utveckling. I stu-

dien kan det innebära att elever vill läsa för att de kan läsa eller att de bland annat 

utvecklar sitt språk genom läsningen (Hein 2012, s.16). De kan också vara att de kän-

ner inre tillfredsställelse genom att de tycker någonting är roligt och intressant (Ryan 

& Deci 2000, s.56). Yttre motivation kommer från omgivningen och är något som 
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individen inte kan påverka själv. Människan känner tillfredsställelse genom att andra 

reagerar på ens handlingar med exempelvis belöningar. Yttre motivation kan också 

vara negativ då människan kan agera för att undvika obehag (Hein 2012, s.17). I stu-

dien kan detta exempelvis innebära att elever läser bara för att få ett godkänt betyg. 
 

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 PIRLS  

Undersökningen PIRLS riktar sig mot elever i årskurs fyra och görs vart femte år. 

Eleverna genomför ett läsprov med skönlitterära texter och faktatexter. Det finns sta-

tistik från svenska elever från 2001 då Sverige har varit med i undersökningen fyra 

gånger och den senaste undersökningen gjordes 2016 (Skolverket 2017, s.7–25). 

Undersökningen är relevant för studien då den riktar sig mot en av de tre årskurserna 

på mellanstadiet. 

 

Resultaten i PIRLS undersökningar visar att pojkar har betydligt sämre läsförståelse 

än flickor. I dessa undersökningar har skillnaden i resultaten mellan könen inte heller 

minskat mellan 2001–2016. För att ge konkreta exempel skiljer det 10 procentenheter 

mellan pojkar och flickor i andelen som når de två högsta nivåerna på resultat-skalan. 

Samt att det är endast 1 procent av flickorna som ligger på lägsta nivån medan det är 

3 procent av pojkarna som hamnade på den lägsta nivån. Det som också visar sig i 

PIRLS undersökningar på läsförståelse är att skillnaden i kunskap mellan flickor och 

pojkar i Sverige är lika stor i övriga Norden och snittet på de andra deltagande län-

derna från EU (Skolverket 2017, s.31). 
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2.2.2 PISA-undersökningar	

PISA-undersökningen är en internationell studie som genomförs var tredje år med 15-

åriga elever. Syftet med studien är att undersöka elevernas kunskaper i naturveten-

skap, läsförståelse och matematik, vilket kan ge ökad förståelse till orsaker och kon-

sekvenser av skillnader i kunskaper (Skolverket 2019, s.9). PISA-undersökningen har 

alltså ett fokus på elever som är äldre än vad vårt syfte har i fokus. Poängen med att 

använda sig av PISA-undersökningar är att se vilka resultat som undervisningen i 

mellanstadiet och högstadiet har utmynnat i.   

 

Tidigare forskning visar att flickor är bättre läsare än pojkar. Utifrån Skolverkets ana-

lyser av PISA 2009 syns ett tydligt samband mellan läsning och genus. I PISA 2009 

undersöktes svenska ungdomars åsikt om läsning samt deras genuina intresse för läs-

ning. Under perioden 2000–2009 visade siffror att svenska pojkar, i 15 årsåldern, 

tappat intresset att läsa för nöjes skull (Skolverket 2013, s.5). I PISA undersökning-

arna från 2015 framkommer det att flickor är betydligt bättre på läsförståelse än poj-

kar i alla deltagande länder. Pojkarna har i alla fall närmat sig flickorna jämfört med 

samma undersökning från 2012. Den faktor som var mest drivande i skillnaden mel-

lan könen i Sverige var att de relativt lågpresterande pojkarnas resultat har förbättrats 

(Skolverket 2016, s.28). Även i den senaste PISA-undersökningen från 2018 visar det 

sig att i alla deltagande länder är flickor bättre i läsförståelse än pojkar. De svenska 

pojkarna närmar sig däremot flickorna genom att höja sina resultat och flickorna är 

kvar på samma nivå som 2009 (Skolverket 2019c, s.28).  

 

2.2.3 Genus 

Håkansson och Sundberg (2012) förklarar att det inte finns några enkla svar till varför 

pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Utifrån vad de sett blir de skillnader i kun-

skap mellan könen på grund av svåra interaktioner av samhälleliga och sociokultu-

rella omständigheter. De pekar på faktorer som kulturen om hur pojkar ska vara, att 

de inte ska plugga, förväntningarna från vuxna och kompisar och olika former av 
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motivation. Det finns forskning som visar att inga särskilda undervisningsstrategier 

rekommenderas särskilt för pojkar. Dock har det framgått från framgångsrika skolor 

att det behövs en läroplan och kursplan som knyter an till elevernas verklighet och 

intressen. När det har gjorts försök att höja motivationen hos pojkarna genom sär-

skilda undervisningspraktiker har det visat sig att undervisningen bara varit en typ av 

undervisning. Denna undervisning har visat sig vara bra undervisning för alla, inte 

bara för pojkarna (Håkansson & Sundberg 2012, 104–107). Millard (1997) skriver att 

många pojkar läser endast så lite som är nödvändigt, de läser bara den mängd som de 

måste (Millard 1997, s.15). Millard (1997) menar att det finns biologiska förklaringar 

till varför det är skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkar mognar senare fysiskt och 

psykiskt vilket medför att det är fler pojkar har svårt att läsa och då fler som har spe-

ciella behov i sin utbildning (Millard 1997, s.18). 
 

2.2.4 Svårigheter kopplat till motivation	

Morgan och Fuchs (2007) menar att det finns koppling mellan kunskap och motivat-

ion. Tidigare forskning visar att yngre barn med lässvårigheter ofta har låg läsmoti-

vation. Redan i första klass kunde de se att det fanns barn med låg motivation till att 

läsa. Anledningen till att barn förlorar motivationen är genom upprepade misslyck-

ande med att skaffa nödvändiga kunskaper för läsningen (Morgan & Fuchs 2007, 

165–166). Glasser (1996) förklarar att även misslyckanden i de tidigare skolåren spa-

ras i minnet och desto fler misstag en elev upplever desto svårare har de att hitta energi 

för att göra bra ifrån sig. De som har svårt att läsa i årskurs ett upplever obehag och 

ger snarare upp läsningen istället för att fortsätta försöka lära sig eftersom det är “mer 

frustrerande att fortsätta misslyckas än att vinna inflytande och uppmärksamhet på 

andra sätt” (Glasser 1996, s.36–37).  

 

2.2.5 Bokval  

Millard menar att valet av bok är viktigt för att eleverna ska känna motivation (Millard 

1997, s.163). Brink (2000) menar att det inte finns någon bok som lämpar sig för alla, 

vare sig det gäller flickor eller pojkar. I Boklandaundersökningnen som Brink (2000) 

behandlar i sin studie visas just detta, att barn väljer olika böcker att läsa samt att de 
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i högre utsträckning väljer olika böcker när de ska rösta om vilken bok som har varit 

bäst (Brink 2000, s.20). Millard (1997) skriver att kontrasterna i elevernas intressen 

för läsning har väldigt stor spridning (1997 Millard, s.13). Pojkarna väljer genrer som 

action och äventyr medan flickorna väljer känslor och relationer (Millard 1997, s.76). 

Appleyard (1990) skriver att barn i åldern 7–12 år väljer böcker som ger dem inform-

ation om världen de lever i, mestadels äventyrsböcker (Appleyard 1990, s.60). Ap-

pleyard (1990) hävdar att barn tidigt i de åldrarna intresserar sig för karaktärer som 

har samma kön som de själva, personer de ser som förebilder. Appleyard (1990) till-

lägger dock att intresset hos pojkarna att läsa om flickor ökar med stigande ålder och 

att det börjar någon gång under senare delen av 7–12 årsåldern (Appleyard 1990, s. 

91–92). Brink (2005) skriver att lärare och bibliotekarier ska lägga stor vikt vid urva-

let av böcker som eleverna får välja på (Brink 2005, s.201).  

 

 

2.2.6 Lärare och föräldrarnas ansvar  

Brink (2000) påpekar hur viktigt det är att lärare skaffar information om elevernas 

läsintressen till exempel genom enkäter. Brink (2000) tar också upp vikten av att ele-

verna ska skriva läsloggar vilket anses vara effektivt för läraren då de kan följa och 

diskutera barnens läsning enskilt med varje elev. Om det skulle vara så att barnen har 

en läslogg genom hela skoltiden blir det en guldgruva för läraren att kunna lära känna 

eleven och dess tidigare läsning. Brink (2000) skriver att det ligger ett stort ansvar på 

läraren att ha god kännedom om barn- och ungdomslitteratur för att kunna hjälpa bar-

nen att utveckla deras läsning (Brink 2000, s.52). Brink (2000) betonar också att lärare 

själv är läsare för att vara bra förebilder för barnen (Brink 2000, s.52–53). Millard 

(1997) menar att lärare behöver vara väldigt noggranna med val av böcker och hur de 

presenteras för eleverna. Samtidigt som Millard (1997) påpekar vikten av att lärare 

involverar elevernas intressen för att det ger stor inlärning (Millard 1997, s.162). 

Brink (2000) understryker också vikten av att föräldrarna är läsande förebilder för 

sina barn. Brink (2000) menar att om vuxna visar att läsningen är en viktig del av 

deras vardag ger det effekt på barnens motivation till läsningen (Brink 2000, s.53). 

Millard (1997) skriver att föräldrarna är förebilder för barnen genom att läsa och köpa 
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böcker åt dem, samt att visa hur de kan använda litteratur på ett effektivt sätt (Millard 

1997, s.77–78).  

 

3 Metod och material  

I detta avsnitt beskrivs hur urvalet av de intervjuade lärarna gick till, information om 

de intervjuade lärarna med hjälp av en tabell, studiens genomförande, vår hänsyn till 

olika etiska aspekter samt vilken kritik vi har riktat mot oss själva.	

	

3.1 Urval 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att få en variation av lärares syn ute i 

praktiken med fakta och kunskap som finns i den tidigare forskningen inom området 

(Eliasson 2018, s.27). Till denna empiriska studie har fyra yrkesverksamma lärare på 

mellanstadiet i Kronobergs län blivit utvalda för varsin intervju. Som tidigare nämnt 

har Skolverket fastställt att lärare ska bedriva undervisningen på så sätt att den stimu-

lerar elevernas intresse för läsning. Det är huvudsakligen den här formuleringen som 

vi baserar vårt urval av intervjuade lärare på. Eftersom lärare skall följa kursplanen 

ansåg vi att lärare i största allmänhet ska ha åsikter om pojkars läsning (Skolverket 

2019a). Valet av lärare som intervjuades baserades också på geografisk tillgänglighet 

och personliga kontakter, med andra ord något som Denscombe (2018) kallar för be-

kvämlighetsurval, då vi hade begränsade resurser i form av tid och pengar 

(Denscombe 2018, s.71). Vi intervjuade lärare med semi-strukturerade intervjuer för 

att täcka in många områden kring pojkars läsning och även kunna gå utanför ramen 

och ställa följdfrågor på deras svar (Eliasson 2018, s.26). 

3.1.1 Tabell över intervjuade lärare  
Lärare X Kön  Undervisningsämne Yrkesverksamma år  Undervisande årskull 

Lärare A Kvinna  Svenska/Matematik 16 år Åk 6  

Lärare B Kvinna  Engelska/Matematik  3 år  Åk 6 

Lärare C Kvinna  Engelska/NO 8 år  Åk 4–6  

Lärare D  Man  Svenska  10 år  Åk 4  
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3.2 Genomförande 
Studiens forskningsfrågor har besvarats genom att det har genomförts fyra intervjuer 

med yrkesverksamma lärare på mellanstadiet i Kronobergs län. Innan intervjuerna 

utfördes testades intervjufrågorna på en anhörig med lärarexamen för att säkerställa 

validiteten i intervjufrågorna (Allwood & Eriksson 2017, 159–173). I testet skickades 

intervjufrågorna ut och besvarades via mail. I genomförandet av intervjuerna har vi 

intervjuat två lärare var, detta för att arbetet rättvist skulle fördelas och därmed effek-

tivisera tiden. Vi ansåg också att intervjua lärarna enskilt var mest fördelaktigt då det 

blir en mer naturlig och avslappnad situation för den intervjuade läraren. Intervjuerna 

genomfördes på samma sätt. Ett av de fyra huvudkraven inom forskningsetiska prin-

ciper från Vetenskapsrådet (2011) är informationskravet som innebär att de som del-

tar i undersökningen ska få information om studiens syfte. Syftet presenterades till 

lärarna muntligt efter intervjuerna var gjorda med avsikten att locka fram spontana 

svar från lärarna. Alla lärare var informerade innan intervjun att de var en del i en 

studie enligt ett annat av de fyra kraven från Vetenskapsrådet (2011) nämligen sam-

tyckeskravet. Ingen lärare var tvingad att delta och fick när som helst under studien 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011, s.9). Intervjuerna samlade in kvalita-

tiva data i form av ljudinspelningar (Denscombe 2018, s.395). Vi valde att spela in 

intervjuerna då det medförde att vi kunde gå tillbaka i inspelningen om någonting 

som sagts var oklart. Samt att vi kunde citera lärarna ordagrant om det passade för 

framställning av resultat och diskussion (Eliasson 2018, s.24–25). Intervjumaterialet 

analyserades genom att transkriberas och sedan kategoriserade vi svaren först utifrån 

studiens två forskningsfrågor och sedan utefter olika teman som framkom i lärarnas 

svar. Detta för att lättare kunna jämföra den kvalitativa data och få en helhetsbild samt 

dra paralleller av vad de intervjuade lärarna ansåg om pojkars motivation till att läsa 

skönlitteratur (Denscombe 2018, s.395). Studien berör de två undersökningarna 

PIRLS och PISA-undersökningarna. Vi valde att använda skolverkets analyser av 

dessa två undersökningar för att enklare att se över den sammanställda informationen 

av testerna, vilket blev ett enklare tillvägagångsätt att finna relevant fakta till vår stu-

die.  
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3.3 Etik	

Etiska aspekter som måste beaktas i studien är hur vi studenter använder oss av inter-

vjumaterialet. Intervjuerna är anonyma, det vill säga att lärarna som deltar inte kan 

identifieras i studien. De lärare som medverkar i intervjuerna kommer vara informe-

rade om att de är en del av en forskningsstudie (Vetenskapsrådet 2017, s.28). Det kan 

antas att olika namn på elever kan dyka upp under intervjuerna med lärarna och dessa 

namn på elever kommer inte att skrivas ut i studien. Då vi tar hänsyn till deras ano-

nymitet i studien kopplas det till ett av de fyra huvudkraven inom forskningsetiska 

principer från Vetenskapsrådet (2011) nämligen konfidentialitetskravet. Det betonas 

att alla deltagande skall ges största möjliga konfidentialitet samtidigt som deras per-

sonuppgifter skyddas (Vetenskapsrådet 2011, s.12).	

3.4 Metodkritik	

Urvalet av lärare baserades delvis på ett bekvämlighetsurval som Denscombe (2018) 

anser är negativt för studiens anseende. I det här fallet fick vi ta hänsyn till faktorn 

tid. Där det först och främst hade varit svårt att få tag på vilka som var de bäst lämpade 

lärarna att intervjua till studien och även fått dem att vilja medverka. Utifrån tidsa-

spekten hade det också kunnat ta lång tid att få fram vilka som var bäst lämpade för 

studien. Vi sparade ytterligare tid genom att intervjua två lärare var på varsin skola 

(Denscombe 2018, s.71). Där hade vi kunnat fördela intervjuerna på fler skolor som 

kanske hade kunnat ge större spridning på svaren från lärarna till resultat och diskuss-

ion. 

4 Resultat	

I resultatet kategoriseras lärarnas svar för att ge en helhetsbild över intervjuerna som 

genomförts. Genom att följa konfidentialitetskravet har lärarnas riktiga namn bytts ut 

till A, B, C och D.  
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4.1 Upplevelser av pojkars motivation till att läsa skönlitteratur från 

fyra yrkesverksamma lärare 	
Lärares upplevelse av pojkars motivation till att läsa skönlitteratur varierar lite grann 

men de flesta är överens om att det är skillnad på pojkars och flickors motivation till 

läsningen. Lärare A upplever att motivationen är liten, att de inte gillar att läsa och 

tillägger att hemma verkar de inte läsa någonting. Läraren gissar att flickor läser en 

del hemma men att pojkarna mest spelar dataspel när de är hemma. Lärare B är osäker 

i sitt svar och nämner både att de är likvärdiga i motivationen till läsningen och att 

det finns skillnader mellan könen. Läraren säger till en början att den statistiken som 

fanns från PIRLS och PISA-undersökningarna från tiden läraren var student om att 

pojkarna var sämre än flickorna på att läsa inte stämmer överens med upplevelserna 

från lärarens tre år ute i skolorna. Läraren upplever att pojkar och flickor är likvärdiga 

i kunskap i läsning men tillägger sedan att det är fler pojkar som tycker det är jobbigt 

att läsa i jämförelse med flickorna. Lärare C tycker att pojkar är ganska negativa mot 

allt som har med läsning att göra, speciellt när det kommer till språk och läsning har 

pojkar det procentuellt svårare än flickor. Läraren berättar även hur det finns en mot-

vilja gällande läsning, men att det är på väg uppåt. Det som blivit bättre menar lärare 

C är hur lärarna formaterar om läsuppgifter så det anpassas till pojkarnas olika nivåer. 

Avslutningsvis instämmer lärare D att motivationen för läsning har minskat under 

dennes år som yrkesverksam lärare. Läraren ser även ett samband mellan läslust och 

skolans geografiska läge.  

	

Jag tänker det beror lite på att vi bor i en industristad, där de flesta får jobb 

oavsett hur det gått i skolan. Alla har inte med sig att det är viktigt med skolan 

och viktigt med utbildning. (Lärare D) 

	

Lärare D nämner även hur skolorna inte är likvärdiga i det med bibliotekets utbud 

vilket leder till att barn ur olika geografiska områden påverkas. Ett större utbud, med 

mycket böcker och många genrer att välja mellan, kan öka chanserna till att eleverna 

känner sig motiverade till läsning.  
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Lärare B är inne på att elevers svårigheter med läsningen har en stor påverkan på 

deras motivation till att läsa och då syftar läraren både på pojkar och flickor.  

	

Överlag så tycker jag nog att det är lika många flickor som pojkar som har svårt 

för läsningen och då blir man omotiverad, så är det ju. Det kvittar ju ibland vad 

man hittar för böcker för de är ju redan inställda på att läsningen är svår. (Lärare 

B) 

	

Lärare B fortsätter med att dra kopplingen till sitt undervisningsämne engelska. Där 

läraren påpekar ytterligare samband mellan svårigheter och motivation i form av 

språkkunskaper. Läraren upplever att det finns elever som läser mycket i svenskan 

och tycker det är roligt men som har svårt för engelska och då tycker att det är väldigt 

jobbigt att läsa. Att det handlar en del om att kunskaperna påverkar motivationen ne-

gativt. Lärare C tror elevernas svårigheter för läsningen kan och bör åtgärdas i skolå-

rens tidigare stadium. Mellanstadieelever som anses svagare läsare bör få uppmärk-

samhet av skolan redan i lågstadiet för att förhindra framtida problem med läsningen. 

En tidigare kartläggning kan dessutom underlätta för läraren att formera undervis-

ningen så den anpassas efter elevens nivå.  

	

Flera av lärarna är inne på att hemmiljön och föräldrarna har stor inverkan på alla 

elevers motivation till läsningen. Lärare A tror att det handlar mycket om föräldrarna, 

hur de uppfostrar och vilka förebilder de är för barnen själva. Lärare B tar också upp 

vikten av föräldrarna som läsande förebilder och tror att föräldrar idag inte läser lika 

mycket framför sina barn utan man kanske mer lyssnar på E-böcker. Att barnen inte 

får se sina föräldrar sitta och läsa hemma tror Lärare B kan påverka elevernas moti-

vation till en viss del. Läraren tycker att det finns föräldrar i klassen som läser mycket 

för sina pojkar men att det inte alltid hjälper. Slutligen kommer läraren fram till att 

hemmiljön påverkar väldigt mycket.  

	

Läser föräldrarna? Sporrar de barnen till att läsa och så, det märks ju stor skill-

nad, men det gäller ju allt, problemlösning i matte till exempel. De här eleverna 
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som inte är motiverade till att läsa tycker ju en sån grej är skitjobbig med. (Lärare 

B)  

	

Lärare C poängterar också vikten om hur hemmiljön och föräldrarna är viktig för 

elevers motivation i det avseende att det ger struktur. Supporten hemifrån är inte en-

bart avgörande för elevers motivation till läsning utan är viktig gällande alla skoläm-

nen. Lärare C förklarar hur det ibland känns som lärarna enbart är de som satsar på 

att hjälpa eleverna och föräldrarna ger över ansvaret till skolan. Läraren fortsätter med 

att det finns en del elever där samarbetet med föräldrarna inte är bra och avslutar med 

att lägga betoning på hur skolan och hemmet måste samarbeta för att barnet ska 

lyckas.  

	

Eleverna känner att de misslyckas, att de inte förstår och att det är svårt, vilket 

gör att de vägrar göra någonting. Vi satsar ändå och kämpar verkligen med att 

alla ska lyckas så mycket som de kan. Det står ju i skollagen att alla ska lyckas. 

Många föräldrar är tacksamma till satsningen och samarbetet medan andra kän-

ner att de inte hinner med att jobba med sitt barn, då vill de att vi gör allt. Jag 

tycker samarbetet med föräldrarna på alla plan kan bli bättre för allt, hela upp-

fostran. (Lärare C) 	

	

En av lärarna, Lärare A tycker att det blir svårare att få barnen att läsa högre upp i 

åldrarna. Läraren ansåg att de läste mycket i skolan i årskurs fyra för då hade de alltid 

bänkboken som alternativ när de var klara med saker. Nu menar läraren att de har 

datorer som de alltid väljer före när de får tid över. Lärare D ser även hur boken är ett 

andra val i sammanhang utanför skolan. Genom mobilens ankomst har boken, som 

tidigare setts som ett tidsfördriv och förstörelse, tappat status som populär hobby. 	

	

På frågan om pojkars motivation till att läsa skönlitteratur är liknande som motivat-

ionen i andra ämnen eller om de skiljer sig åt hade lärarna olika svar. Lärare A tror 

att det är rätt lika så länge de har en bok att läsa som intresserar dem, annars tröttnar 

de snabbare just när de läser mot andra ämnen. Lärare B är också inne på att pojkar 

nog är petigare med vilken bok de ska läsa, att det behöver vara en bok som verkligen 
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fångar dem. Lärare D berättar hur lektioner med skönlitterär läsning, i jämförelse mot 

andra ämnen, måste innehålla någon typ av morot. Genom att införa läsutmaningar 

där eleverna ska läsa ett antal sidor varje lektion kan motivationen för läsning öka. 

Läsutmaningar innehåller olika nivåer som uppnås genom att läraren sammanfattar 

sidantalet elevernas lyckas läsa under en viss period. Varje nivå innehåller en belö-

ning som eleverna får ta del av, vilket kan innebära film/popcorn, pyjamasparty eller 

ett besök på stadens badhus. 	

	

4.2 Konkreta aktiviteter i undervisningen med syftet att öka pojkars 

motivation till att läsa skönlitteratur	
Lärare A upplever att mest läsning blir gjord när de har läsläxa, för att de helt enkelt 

då måste läsa. Dock tillägger läraren att pojkarna ändå verkar gilla när de läser samma 

bok. Lärare B har talat just om läsläxa med pojkar där de sagt att de tycker det är 

väldigt skönt när de har läsläxa för då blir de av att de läser. Lärare C förespråkar 

också läsläxor och förklarar även hur förenklade läsläxor, till exempel genom att korta 

ner antal sidor, är ett utmärkt tillvägagångssätt för att stärka svaga läsares motivation. 

Lärare C värderar läsningen och tycker verkligen elever ska läsa, men för svagare 

elever kan läsläxan kombineras till både en läsning- och hörförståelseuppgift, genom 

att eleven kan få lyssna på ett visst antal sidor. Detta arbetssätt har visat sig underlätta 

läsningen för eleverna anser Lärare C. Lärare D berättar hur läsning hemma, helst lite 

varje dag, kan förse eleverna med ett lugn. Ju mer eleverna läser desto tryggare blir 

de hos sig själva menar lärare D. Lärare D har läsutmaningar där eleverna ska läsa ett 

antal sidor varje lektion. Läsutmaningar innehåller olika nivåer som uppnås genom 

att läraren sammanfattar sidantalet elevernas lyckas läsa under en viss period. Varje 

nivå innehåller en belöning som eleverna får ta del av, vilket kan innebära 

film/popcorn, pyjamasparty eller ett besök på stadens badhus. 	

	

Två av lärarna ger sina synpunkter på vad de tror ger störst motivation till läsning, att 

eleverna får välja bok själva mot att läraren bestämmer vilken bok de ska läsa. Lärare 

A tror att de helst vill välja själva vilken bok de ska läsa och syftar tillbaka till läsläxan 

då det oftast blir läsläxa och boksamtal när läraren väljer bok och då motiveras de till 

att läsa för att de måste läsa. Lärare B tror på ett koncept där pojkarna i grunden får 
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välja bok själv då läraren tycker att det sporrar dem mer att läsa, men att det sker 

under vissa förutsättningar. Läraren tycker att lärare och bibliotekarier ska samarbeta 

och välja ut några böcker utifrån pojkarnas enskilda intresse som de sedan kan välja 

emellan. Läraren upplever annars att de inte klarar av att välja bok när hela klassen 

går till biblioteket. Nackdelen som läraren tyckte med att just läraren ska välja en bok 

som alla ska läsa tillsammans är att det är omöjligt att få alla att tycka om boken och 

känna motivationen till att läsa. 	

	

Alla lärarna var överens om att pojkars motivation till läsning påverkas beroende på 

bokens genre och vilket intresse den handlar om. Lärare A upplever att pojkar gillar 

science fiction och främst böcker om idrott och mysterium. Mysterieböcker innehåller 

spänning och en handling där det är något som hela tiden för berättelsen framåt som 

gör att eleverna inte kan sluta läsa. Lärare C menar också att böckerna måste föra 

berättelsens handling framåt för att gynna pojkarnas läsning. Böcker med genren fan-

tasy, till exempel Harry Potter, är ett utmärkt exempel på en bok som pojkar i dennes 

klass uppskattar. Lärare C upplever att pojkar har enklare att läsa faktaböcker och just 

att det blir enklare för dem att läsa gör att de blir mer motiverade att läsa. Lärare B 

tycker att det handlar om vilket intresse boken kan kopplas till snarare än bokens 

genre. Särskilt när de gällde de pojkar som har det extra svårt, att det gick att fånga 

upp dem med böcker om deras intresse som i lärarens fall handlade om olika former 

av dataspel. Lärare D tycker att det snarare är intresset som boken kopplas till än 

själva genren.	

	

I Lärare D:s klasser utnyttjas skolans bibliotek för att motivera eleverna till läsning. 

Skolbibliotekarien besöker då klasserna för att föreläsa om bibliotekets boknyheter 

och ger boktips till eleverna. Lärare D har upplevt att majoriteten av eleverna lånar 

de böcker bibliotekarien rekommenderar och efter genomläsning verkligen tycker om 

boken de precis läst. Lärare D tycker att det främst är flickor som hugger på detta och 

pojkarna baserar sina lån på genrer snarare än intressen. 	

	

Det råder delade meningar bland lärarna om vad som är bäst för pojkarna gällande att 

läsa i grupp eller enskilt. Lärare B upplever att när de läser i grupp får de lite mer 
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press att de måste läsa lite för gruppens skull, än att man läser själv för nöjes skull 

blir det inte av att de läser. Lärare A tror en del på att läsa enskilt då många tar tid på 

sig att komma in i läsningen och då måste de få den tid de behöver. Lärare C anser att 

grupparbetet är ett av det mest effektiva arbetssättet för att stötta pojkar i sin läsning. 

I grupper kan läraren och eleverna läsa tillsammans, få förklaringar till ord och texter 

och eleverna kan få extra stöttning i sin läsning.  

	

4.2.1 Sammanställning av konkreta aktiviteter  

Läsläxa  

Samarbete med bibliotek vid bokval  

Eleverna får välja bok utifrån intresse  

 

 

5 Diskussion 	

5.1 Upplevelser av pojkars motivation till att läsa skönlitteratur från 

fyra yrkesverksamma lärare 	

Tre av de intervjuade lärarna upplevde att pojkarna överlag hade en låg motivation 

till att läsa skönlitteratur. Detta kopplar vi till Weiner och Frankens (2002) tolkning 

av motivation ’’motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och 

bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål’’. Lärarna upplever att pojkarna sak-

nar drivkraft till att läsa skönlitteratur. Detta kopplar vi också till det Håkansson och 

Sundberg (2012) skriver om varför pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Där de 

skriver att det kan bero på faktorer som kulturen om hur pojkar ska vara, att de inte 

ska plugga och förväntningarna från vuxna och kompisar. Millard (1997) skriver 

också att många pojkar läser bara den mängd som de måste.	
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Morgan och Fuchs (2007) beskriver hur det finns en koppling mellan kunskap och 

motivation. Detta kopplar vi till en av lärarnas upplevelser om att vissa elevers brist 

på kunskaper i läsning påverkar deras motivation negativt. Lärare B tycker att det inte 

spelar någon roll vilken bok läraren hittar åt elever med bristande språkkunskaper då 

de redan är inställda på att läsningen är svår. Lärare B syftade på både pojkar och 

flickor under intervjun. Det finns statistik från Skolverkets analyser av PIRLS under-

sökningar (2017) som visar att pojkar är betydligt sämre än flickor i läsförståelse i 

årskurs fyra. Denna statistik gör att vi kan anta att det är fler killar som har låg moti-

vation till läsningen, då det är fler pojkar som har svårigheter i sin läsning. Millard 

(1997) förklarar hur det finns biologiska förklaringar bakom att pojkarna har det svå-

rare i skolan då de utvecklas långsammare än flickorna.	

	

Ryan och Deci (2000) anser att människor känner inre tillfredsställelse när de tycker 

något är roligt och intressant. Detta kopplar vi till lärarnas svar på frågan om pojkars 

motivation till att läsa skönlitteratur är liknande som motivationen i andra ämnen. Där 

lärare A och B hade erfarenheter av att motivationen är likvärdig så länge de har en 

bok som intresserar dem. Lärare D var inne på att den skönlitterära läsningen var 

tvungen att innehålla belöningar efter antalet lästa sidor för eleverna för att skapa 

liknande motivation som i andra ämnen. Detta kopplar vi till Heins (2012) teori om 

yttre motivation, då Lärare D upplever att eleverna bara känner motivation om de får 

belöningar för sin läsning.  	

	

En av lärarna, Lärare A tycker att det blir svårare att få barnen att läsa högre upp i 

åldrarna, att de läste mycket i årskurs fyra för då hade de alltid bänkboken som alter-

nativ när de var klara med saker. Nu i årskurs sex har de datorer som de alltid väljer 

före när de får tid över. Lärare D ser hur boken är ett andra val i sammanhang utanför 

skolan då mobilens ankomst har lett till att boken tappat status. Detta kopplar vi till 

vår teoretiska ram om inre motivation där Ryan och Deci (2000) skriver att människan 

känner inre tillfredsställelse genom att den tycker någonting är roligt och intressant. 

Enligt svaren från lärare A och D verkar det som att elever tycker det är roligare och 

mer intressant att använda dator och mobilen snarare än att läsa.	
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Flera av lärarna var inne på att hemmiljön och föräldrarna har stor inverkan på ele-

vernas motivation till läsningen. Lärare A tycker att det handlar mycket om föräld-

rarna, hur de uppfostrar barnen och vilka förebilder de är för barnen. Detta kopplar vi 

till tidigare forskning där Brink (2000) understryker vikten av att föräldrarna är 

läsande förebilder för sina barn och om de visar att läsningen är en viktig del av deras 

vardag ökar effekten på barnens motivation till läsningen (Brink 2000). Millard 

(1997) skriver också om att föräldrarna är förebilder för barnen genom att läsa och 

köpa böcker till barnen (Millard 1997). Lärare B sa att effekten på att föräldrar idag 

kanske lyssnar mer på böcker än vad de läser, är att barnen inte får se sina föräldrar 

sitta och läsa. Lärare B tycker att det blir som att barnen går miste om en läsande 

förebild. Lärare C sa att hemmiljön och föräldrarna inte enbart var avgörande för ele-

vers motivation till läsning utan var viktig för motivationen till alla skolämnen. 	
 

5.2 Konkreta aktiviteter i undervisningen med syftet att öka pojkars 

motivation till att läsa skönlitteratur	
Hein (2012) anser att yttre motivation kan vara negativt på ett sätt då människan age-

rar för att undvika obehag. Detta kopplar vi till lärarnas svar om läsläxa. Lärare A 

upplever att mest läsning blir gjord när de har läsläxa för att pojkarna måste läsa då. 

Lärare B hade tagit del av pojkarnas tankar om läsläxa där de tyckte att de var skönt 

då läsningen verkligen blev av. Lärare C och D förespråkar också läsläxan. Alla lä-

rarna är på något sätt inne på att läsläxan tvingar eleverna och pojkarna i synnerhet 

att läsa. Anledningen till varför det blir av att eleverna läser när de måste framgår inte 

i lärarnas svar men vi tolkar svaren att det snarare handlar om att undvika obehaget 

att misslyckas med en uppgift än att det går att koppla till Heins (2012) teori om inre 

motivation som mera fokuserar på viljan att utvecklas och prestera. Vi tänker att om 

läsningen blir av blir pojkarna bättre läsare, på så sätt ökar deras motivation för läs-

ningen. 	

	

Alla lärarna var överens om att pojkars motivation till läsning påverkas beroende på 

bokens genre och vilket intresse den handlar om. Detta understryks av den tidigare 
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forskningen där Millard (1997) menar att valet av bok är viktigt för att eleverna ska 

känna motivation. Millard (1997) skriver att pojkar väljer genrer som action och även-

tyr. Lärare A och lärare C var också inne på att pojkarna vill läsa böcker som inne-

håller spänning och som har en handling där det är något som hela tiden för berättelsen 

framåt som gör att eleverna inte kan sluta läsa. Detta menar lärare A och lärare C är 

genrer som science fiction, fantasy, mysterium böcker och böcker om idrott. Lärare 

B tycker att det handlar om vilket intresse boken kan kopplas till snarare än bokens 

genre gällande pojkarnas motivation till läsningen. Särskilt när de gällde de pojkar 

som har det extra svårt med läsningen.	

	

Brink (2005) skriver att lärare och bibliotekarier ska ge eleverna stora valmöjligheter 

i sina bokval genom att lägga stor vikt vid urvalet av böcker att välja på. Detta kopplar 

vi till lärare B och lärare D:s tankar om samarbetet mellan skolbiblioteket och lärarna. 

Lärare B tycker att lärare och bibliotekarier ska samarbeta och välja ut några böcker 

från pojkarnas enskilda intresse och sedan ge dem några få böcker att välja på. Detta 

för att göra valet av bok så enkelt och bra som möjligt för eleverna. I Lärare D:s klass 

besöker skolbibliotekarien och föreläser om bibliotekets boknyheter och ger boktips 

till eleverna. Lärare D har upplevt att majoriteten av eleverna lånar just de böcker som 

bibliotekarien rekommenderar och efter lite läsning upplever läraren att eleverna 

tycker om boken de precis har börjat läsa. 	

Brink (2000) skriver att barn i högre utsträckning väljer olika böcker när de ska rösta 

om vilken bok som har varit bäst. Millard (1997) skriver att kontrasterna i elevernas 

intressen för läsning har väldigt stor spridning. Detta kopplar vi till det lärare B säger 

om vad som de tror ger pojkarna mest motivation av att pojkarna får välja vilken bok 

de ska läsa själva mot att läraren bestämmer vilken bok de ska läsa. Lärare B tror på 

ett koncept där pojkarna i grunden får välja bok själv då läraren tycker att det sporrar 

dem mer att läsa, men att det sker under vissa förutsättningar. Nackdelen som läraren 

tyckte med att just läraren ska välja en bok som alla ska läsa tillsammans är att det är 

omöjligt att få alla att tycka om boken och känna motivationen till att läsa. 
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5.3 Reflektion  

Alla tester i läsförståelse vi undersökt visar att pojkarna presterar betydligt sämre än 

flickorna i läsförståelse. Detta är dock inte endast ett svenskt problem utan något som 

är likvärt både i Norden och EU. Senaste PISA-undersökningen där pojkarna ändå 

närmar sig flickorna kanske är en fingervisning om att pojkarna är på gång. Möjligtvis 

kan det vara att lärarna har hittat vägar både på mellanstadiet och högstadiet till att 

motivera pojkarna att läsa mera. Det är ett problem att pojkar ligger långt efter flick-

orna i läsningen men vi tror inte att vi löser det genom att fokusera på problemet utan 

vi behöver fokusera på möjliga lösningar. Det har framkommit en del metoder som 

lärarna använder i sina lektioner. Läsläxor är det första som nämns i resultatet där alla 

lärare är överens om att det ökar pojkarnas motivation till läsning. Två av lärarna 

förespråkar att pojkarna själva får välja vilken bok de ska läsa, dock inom vissa ramar 

och gärna i samarbete med biblioteket. En annan lärare samarbetar med biblioteket 

för att ge boktips och på så sätt motivera eleverna till läsning. Angående genren visar 

både forskning (Millard 1997) och svaren från lärarna att pojkar läsa böcker som in-

nehåller spänning och har en handling som för berättelsen framåt. Lärarna lägger även 

tyngd på hur arbetssätt påverkar motivationen hos eleverna. Arbete enskilt ger eleven 

mer tid för läsning medan grupparbeten kan ge upphov till mer stöd från läraren men 

skapar även press på eleverna att läsa för gruppens skull.  

 

Varför presterar pojkarna sämre än flickorna i läsförståelse? Kan det handla om en 

kultur om hur pojkar ska vara eller biologiska förklaringar? Vi tror att anti-pluggkul-

turen som Håkansson och Sundberg (2012) skriver om missgynnar pojkar i deras 

skolgång och i detta fallet läsningen. Vad kan skolan göra för att få pojkar att bli mer 

intresserade av sin skolgång? Detta är en fråga som är för stor för att kunna komma 

tillrätta med på kort sikt men det är en fråga som vi tycker är värd att belysa efter 

arbetet med den här studien. Vi tycker att det ska vara en norm för pojkar att plugga 

och framförallt läsa i större utsträckning än vad det är idag. Det borde inte vara så 

som Millard (1997) antyder att pojkar i många fall läser den mängd som de måste.   
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Detta är det främsta som vi tar med oss från denna studie och tillsammans med lärar-

nas konkreta aktiviteter i undervisningen, så kan vi hitta vårt sätt att påverka proces-

sen att höja pojkars motivation till att läsa skönlitteratur.   

 

5.4 Vidare forskning 	

Efter att ha arbetat med lärarnas synvinkel på pojkars motivation till att läsa skönlit-

teratur hade vi tyckt att det varit intressant att höra pojkarna på mellanstadiets syn på 

deras motivation till läsningen. Intervjuer med pojkarna hade kunnat leda till en ökad 

förståelse kring deras motivation till att läsa skönlitteratur samt ge en inblick till hur 

eleverna upplever arbetet läraren gör för att uppfylla läslusten. Tillsammans med vår 

studie hade det kunnat vara ett underlag för vidare forskning om vad som ska göras 

åt problematiken med pojkars låga motivation till att läsa skönlitteratur. Detta som i 

sin tur hade kunnat leda till att pojkarna jämnar ut statistiken mot flickorna i testerna 

i läsförståelse. Ur ett internationellt perspektiv hade vidare forskning kunnat leda till 

bättre resultat i studier som PISA och PIRLS.  

Det som hade varit intressant att se för vidare forskning är hur normen om pojkars 

anti-plugg kultur kan förändras. Vilket ansvar har skolan i denna fråga och vad behö-

ver göras? 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till lärare	

1. Hur upplever du pojkars attityd till att läsa skönlitteratur på mellanstadiet?	

2. Har attityden förändrats sedan du började arbeta som lärare?	

3. Vilka olika aktiviteter tror du stimulerar dina pojkar att bli mer motiverade att läsa 
skönlitteratur i skolan?	

4. Tror du att det finns några särskilda genrer som motiverar pojkar att läsa skönlitte-
ratur? Om ja, vilka?	

5. Hur uppfattar du pojkars motivation till att läsa skönlitteratur om de får välja själv 
vilken bok de ska läsa mot att du väljer bok åt dem?	

6. Tror du att deras motivation till att läsa skönlitteratur är liknande som motivationen 
i andra ämnen eller skiljer de sig åt?  


