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Inledning

Ett barn ensamt med sin bok skapar någonstans i själens hemliga rum egna bilder som 

överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. 

Den dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattig. Allt 

stort som skedde i världen, skedde först i någon människas fantasi, och hur morgondagens värld 

skall se ut beror till stor del på det mått av inbillningskraft som finns hos de där som just håller 

på att lära sig läsa (Astrid Lindgren, Boken om läslust 2007:2).

Som inledning väljer jag att citera Astrid Lindgren och hennes kloka ord om litteraturens 

betydelse. Som blivande svensklärare ser jag litteraturläsning som en viktig del av 

undervisningen i skolan men även som en viktig del av barnens fritid. Att arbeta med litteratur 

i skolan och ha en aktiv språklig och social interaktion kring denna främjar eleverna på många 

olika sätt. Deras språkutveckling gynnas samtidigt som deras erfarenhets- och 

kunskapsvärldar vidgas vilket är en god förutsättning för elevernas framtida aktiva deltagande 

i ett demokratiskt samhälle (Ewald 2007:18). Men i ett samhälle där tid är en dyrbar vara och 

litteraturen konkurrerar med andra medier är det inte lika självklart längre att boken som 

medium är det främsta valet för barn och ungdomar, vilket studier också visar (se Weinreich 

2000; Millard 1997:66). Flera alarmerande undersökningar pekar på att speciellt pojkars 

litteraturläsning ligger på en otillfredsställande låg nivå och att deras litteraturval inte tilltalar 

lärare eller hör hemma i svenskämnets undervisning (se Molloy 2007:158; Millard 1997:75; 

Sullivan 2004). Många undersökningar pekar på att flickor i större grad än pojkar uppvisar en 

mer positiv attityd till läsning. Denna delade uppfattning tycks också gälla för en bred grupp 

av skolelever i alla åldrar. Flickors och pojkars läspreferenser, läsvanor och läsintresse 

tenderar också att skilja sig könen emellan (se Logan & Johnston 2009; Weinreich 2000; 

Øster 2004; Millard 1997; Brink 2005; Wåhlin & Asplund Carlsson 1994).

Med utgångspunkt i dessa påvisade skillnader har jag valt att undersöka hur det ser ut på den 

skola där jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning. Min förhoppning med 

undersökningen är att kunna belysa detta ämne ännu mer samt att undersökningens resultat 

kan användas som stöd i min egen undervisning. 

Syfte och frågeställning
Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på vad eleverna i en årskurs 5 och 6 har för 

läsvanor och läspreferenser. Jag studerar detta i ett mer elevnära perspektiv med särskilt fokus 
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på eventuella skillnader relaterade till genusmönster. Uppsatsens övergripande frågeställning 

lyder som följer:

 Vad har pojkar och flickor i årskurs 5 och 6 för läsvanor och läspreferenser? 

 I vilken utsträckning kan genusrelaterade mönster urskiljas? 

Definitioner av läsvanor och läspreferenser 
Inom begreppet läsvanor ingår hur ofta eleverna läser böcker och om de tycker om att läsa 

böcker. Hur viktigt eleverna tycker att det är att läsa böcker, hur de prioriterar läsningen 

framför t.ex. andra fritidsaktiviteter och vilken status läsningen har för eleverna. Inom 

begreppet läspreferenser är jag intresserad av vad för slags genrer och böcker som intresserar 

eleverna och hur de resonerar kring dessa. Hur eleverna väljer sina böcker och om böckernas 

huvudkaraktärers kön spelar någon roll i deras val. 

Disposition
Inledningsvis presenterar jag kort problemställningen som pekar mot genusrelaterade 

läsmönster. Uppsatsen består av tre delar varav denna inledning utgör den första. Här 

presenteras syfte, problemställning, teoretiska utgångspunkter och metodbeskrivning. I 

uppsatsens andra del presenteras undersökningens resultat följt av en diskussion om resultaten  

i den tredje delen.  

Tidigare forskning
Ett flertal undersökningar belyser hur barn och ungdomars läsvanor och läspreferenser ser ut 

samt vad som kan ligga till grund för påvisbara genusmönster relaterade till detta. Jag nämner 

en del av dessa nedan, men hänvisar och refererar också till forskning som inte nämns i detta 

avsnitt senare i undersökningen. 

     I jämförelse med andra länder inom Norden och övriga delar av världen ligger Sverige 

statistiskt bra till när det gäller läsförståelse. Rapporter om kunskapsmätningar från PISA 

2006 (Programme for International Student Assessment) och PIRLS 2006 (Progress in 

International Reading Literacy Study) visar att Sverige internationellt sett uppvisar goda 

resultat i läsförståelse, läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning jämfört med andra länder 

(PISA 2006:3, PIRLS 2006:8). Så långt är det positivt. Men tittar man närmre på mätningarna 

så ser vi att det förekommer skillnader mellan pojkarnas och flickornas resultat, inte bara i 

Sverige utan även i de övriga länderna. I PISA 2006:16 presterade flickorna i alla samtliga 57 

länder bättre än pojkarna och resultaten från PIRLS 2006:9 pekar på att de svenska pojkarna 

inte klarar de mer avancerade läsfärdighetsnivåerna lika bra som flickorna. Det visar sig också 
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att flickorna oftare har en mycket mer positiv inställning till läsning och att de oftare läser för 

nöjes skull. 

    En dansk läsvaneundersökning av Anette Øster (2004:156,158,160) om danska, norska och 

svenska 9-15 åringars läsvanor visade att hela 58 % av de svenska tioåringarna läste böcker 

nästan varje dag, siffror varken Norge eller Danmark kom upp i. Flickorna läste mer och 

oftare än pojkarna och när det gällde bokvalen i de tre nordiska länderna verkade pojkarna 

vilja bli underhållna och roade medan flickorna ville bli rörda och känna känslor.

    Studien Barnens tre bibliotek, läsning av fiktionsböcker i slukaråldern av Kristian Wåhlin 

och Maj Asplund Carlsson (1994:41f) visar att barnens läsande generellt ökar från årskurs 3 

till 6 men att detta läsintresse falnar för pojkarna medan det fortsätter öka för flickorna. I 

deras studie var det i jämförelse med flickorna vanligare att pojkarna läste få eller inga böcker 

alls. Dock var det inte så stora skillnader könen emellan när det gällde storkonsumtionen av 

böcker.

    Den brittiska forskaren Elaine Millards (1997:75f) undersökning, om bl.a. läsintresse och 

läspreferenser hos 11-åriga pojkar och flickor, visade att pojkarna läste färre böcker än 

flickorna och att de genrer som tilltalade pojkarna inte harmoniserade med kursplanen i 

modersmålsundervisningen lika väl som flickornas. Det var fler flickor i undersökningen som 

kunde räknas till storläsarna, medan läsningen hos pojkarna helt kopplades ihop med 

skolvärlden, inte fritiden (Millard 1997:89f). Flickorna och pojkarna valde att läsa olika slags 

genrer men även sättet de tog del av litteratur och texter skiljde sig åt. Medan pojkarna läste, 

oavsett vilken slags text det var, för att få ut information så läste flickorna gärna om relationer 

(Millard 1997:75f, 89f, 160).

    Lars Brink (2005:201) upptäckte i sin studie om pojkars och flickors bokläsning i 

årskurserna 1-3 och 6 att kön hade betydelse i barnens bokval. Barnen i de yngre åldrarna, 

menade Brink, valde att läsa om hjältar av det egna könet i sitt arbete med den egna 

könsidentiteten. Flickorna var mer genusöverskridande i sina bokval redan i tidig ålder, men 

även pojkarna blev det ju äldre de blev.

    Mats Björnssons (2005:7) rapport Kön och skolframgång, tolkningar och perspektiv belyser 

hur stor betydelse kön har för skolframgång. Rapporten visar att flickornas utbildningsresultat 

genom hela utbildningssystemet är bättre i jämförelse med pojkarnas och att förklaringarna 

till detta går att finna i en faktor som kön. Björnsson (2005:41) pekar på hur en ”anti-

pluggkultur” finns bland pojkar, med grund i svårigheten att förena manlighet med pluggande. 

Flickorna däremot kan lättare både vara populära och ”pluggisar” i skolan.   
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Gunilla Molloys (2007:78f) studie om högstadiepojkar och deras läsning och skrivning 

pekade på liknande resultat som Björnsson. Molloy upptäckte att det fanns en grupp av pojkar 

i den klass hon studerade som upprätthöll en ledande maskulin position i klassen och som 

uppvisade ett tydligt motstånd till att läsa skönlitteratur. Övriga pojkar i klassen solidariserade 

sig med den dominanta gruppens negativa uppfattning om att läsa skönlitteratur för att inte 

riskera att bli uteslutna ur den dominanta pojkgruppens gemenskap. Dock anser Molloy 

(2007:157, 159) att påståendet om att pojkar inte läser inte riktigt stämmer. Hon menar att 

pojkarna faktiskt läser, men att texterna de läser inte ryms inom svenskämnets gränser. Hon 

anser vidare att man därför även måste samtala om skönlitteratur med pojkar för att få dem att 

förstå och se sambandet mellan deras egen verklighet och vardag och den som finns i 

litteraturens världar.   

Anette Ewald (2007:142), som hänvisar till andra studier i ämnet, menar att pojkarna avvisar 

litteraturen i skolan, skolan som institution och skolans kultur eftersom de förknippar den med 

en feminin värld. I Ewalds (2007:371) avhandling om mellanstadieelevers läskulturer kunde 

hon urskönja skillnader i genreval mellan könen där pojkarna gärna läste texter där handling, 

tävling och kamp framträdde starkast och flickorna helst läste om relationer, känslor och 

etiska/moraliska dilemman. Flickorna var lite mer gränsöverskridande än pojkarna i sina 

genreval. 

Genus som teoretisk utgångspunkt     
Då undersökningen syftar till att göra en jämförelse mellan pojkars och flickors läsvanor och 

läspreferenser faller det sig naturligt att tolka resultaten utifrån genusperspektiv. Inom detta 

socialkonstruktivistiska perspektiv har många genusforskare med feministisk inriktning 

studerat hur kvinnlighet och manlighet konstrueras socialt. Man undersöker då hur kön 

konstrueras i en samhällelig relationell kontext (Sohlberg 2009:248). Min utgångspunkt är att 

studera kön som social konstruktion. Genusforskaren Raewyn, före detta Robert, W. Connell 

(2003:15) menar att kvinnlighet och manlighet inte är något biologiskt skapat och heller inte 

enbart något som skapas utifrån genom sociala normer eller myndighetstvång. Connell menar 

istället att människan själv är med och konstruerar det maskulina och feminina genom hennes 

agerande i det vardagliga livet. Antingen tar människan en plats i genusordningen eller 

förhåller sig till den plats som hon blir tilldelad. Connell (2003:110) anser vidare att män och 

kvinnor kan utveckla flera genusstrategier samtidigt, t.ex. machokillen som gillar romantiska 

komedier eller strippan som studerar. Dock lär sig barn redan tidigt hur de ska förhålla sig till 

de maskuliniteter och femininiteter som är dominerande i vuxenvärlden (Connell 2003:113). 
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Att det förekommer några större skillnader mellan könen menar Connell bara är en myt. 

Undersökningar har visat att det inte förekommer några större skillnader i mäns och kvinnors 

intelligens. Även undersökningar av Maccoby & Jacklin (1975:349) i Connell (2003:59f) som 

jämfört mäns och kvinnors egenskaper visar att de uppfattningar som anses vara allmängiltiga 

om respektive köns egenskaper inte stämmer. Män och pojkar är inte bättre på vissa saker 

liksom kvinnor och flickor inte är bättre på andra saker. Dock lär sig barn redan i en ung ålder 

vad som är typiskt manligt respektive kvinnligt genom socialisationsprocesser som signalerar 

att det är viktigt att följa könens riktlinjer för att inte avvika från normen. 

Jämställdhetskonsulten Ingemar Gens (2009) pekar med åtskilliga exempel ur vardagslivet på 

hur pojkar och flickor redan från födseln socialiseras in i traditionella könsmönster som 

skapas och upprätthålls utifrån. Att överskrida könsgränserna är dock inte lika problematiskt 

för en flicka som det är för en pojke som strängare måste förhålla sig till den 

maskulinitetskultur som är dominerande. Det feminina upplevs som ett större hot än 

maskulinitet vilket gör att många män och pojkar kopplar ihop det feminina med avvikelser 

från den heterosexuella normen. För att män och pojkar inte ska riskera att förlöjligas eller 

marginaliseras av både det egna och det motsatta könet är det viktigt att de tar avstånd till det 

som anses vara feminint kodat och som hotar den heterosexuella manligheten (Nordberg & 

Saar 2005:50f). Mats Björnsson (2005:39) menar att denna maskulinitet är något som pojkar 

dagligen måste förhålla sig till samt förhandla om för att klara sin sociala vardag. Björnsson 

talar om en ”antipluggkultur” bland pojkar där maskulinitet och skolframgång inte går hand i 

hand. Till skillnad från flickorna är det svårare för pojkarna att både vara populära och 

”pluggisar” på samma gång. När Mats Björnsson (2005:41) försöker reda ut orsakerna till 

varför flickor uppvisar bättre skolresultat finner han en del svar i de jämställdhetssatsningar 

som gjorts av skolan för att ”maskulinisera” flickor. En önskan har då varit att flickorna ska 

bryta med tidigare kvinnoideal för att vinna mark på områden som tidigare ansetts som 

manliga. Motsvarande förändrade krav på pojkarna om en ”feminisering” har däremot inte 

ställts. Man måste förstå hur denna ”anti-pluggkultur” uppstår genom kulturella processer. 

Yvonne Hirdman (2001:69f) menar att mäns förakt mot det kvinnliga ligger i de ”maktburar” 

som de homosociala situationerna bygger. I dessa situationer skapar män överordnade normer 

och regler för den stereotypa maskuliniteten som upprätthålls genom icke-femininitet. 

Kvinnoföraktet kan ses som ett kulturellt fenomen som formas i olika manliga relationer och 

sammanhang. Utbildning har tidigare varit ett sådant område som bara männen tidigare haft 

möjlighet till. Men så fort flickor och kvinnor träder in på områden som anses manliga 
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tenderar dessa områden att förlora sin status (Hirdman 2001:67). De kan rentav börja ses som 

feminint kodade. 

    Även Connell (2005:164) tar upp hur skolan är en viktig plats där maskulinitet formas. 

Connell (2005:169) menar bl.a. att skolämnena könskodas som manliga och kvinnliga och att 

pojkar finner modersmålsundervisningen mindre intressant p.g.a. av dess upplevt feminina 

inriktning och dess avstånd till maskulint kodade aktiviteter som t.ex. sport. Detta kan vara en 

förklaring till det motstånd pojkar tycks uppvisa till att läsa skönlitteratur då det manliga 

idealet säger att ”en riktig man läser inte skönlitteratur” (Reuterstrand 2005:7). 

Jag hade även kunnat tyda resultatet utifrån sociala och etniska utgångspunkter men jag väljer 

enbart genus som utgångspunkt eftersom jag inte går in på elevernas sociala bakgrund eller 

huruvida eleverna har utländsk bakgrund eller ej. 

Metodbeskrivning 
Lämpliga tillvägagångssätt för att få svar på undersökningens frågeställning bedömde jag 

enkäter och intervjuer med eleverna vara. Under en föreläsning på Högskolan i Gävle talade 

Iris Attorps (2009) bl.a. om det faktum att resultatet i en undersökning kan förstärkas om man 

kombinerar både kvalitativa och kvantitativa metoder, i mitt fall enkäter och intervjuer. 

Enkäten 
Enkäten bestod av tretton frågor, några med redan färdiga kryssalternativ och andra som 

besvarades med mer öppna svar (se bilaga 1). Peter och Britt-Marie Sohlberg (2009:141ff)  

menar att enkätstudier är en vanlig metod för att skaffa sig kunskap inom samhällvetenskapen 

och att de i allmänhet kan ge ett bredare och mer övergripande svar. De menar vidare att 

forskaren, i konstruerandet av enkäten, måste definiera och ringa in de begrepp och perspektiv 

som denne väljer att fråga om så att enkätens fokus blir korrekt. Frågorna måste vara tydligt 

ställda och uppdelade i små konkreta delfrågor så att de som besvarar enkäten inte kan tolka 

frågorna olika. Enkäter kan ge svar på både hur saker och ting förhåller sig, hur 

informanternas upplevelse av detta förhållande ser ut samt vilka bakgrundsfaktorer som kan 

tänkas påverka detta förhållande. Min förhoppning med enkäten var att den skulle ge mig ett 

grundläggande och mer övergripande resultat över elevernas läsvanor och läspreferenser. I 

min undersökning blev det relevant att t.ex. definiera vad jag menade med elevers läsvanor 

och elevers läspreferenser och sedan formulera frågor utifrån detta. En bakgrundsvariabel i 

min undersökning blev självklart först och främst könstillhörighet/könsmönster eftersom jag 

ämnade jämföra svaren könen emellan. 
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Intervjun
Peter och Britt-Marie Sohlberg (2009:135) talar om hur intervjuer kan användas som metod 

för att gå på djupet och blotta ”människors avsikter, erfarenheter eller uppfattningar” och ge 

svar på människors ”attityder, föreställningar, känslor och tolkningar” Detta var skälet till att 

jag även valde intervjuer som metod då jag, på ett mer djupare plan, hoppades få fram om 

elevernas könstillhörighet påverkade deras attityd till bokläsning och litteraturval. Jag ansåg 

att intervjuerna kunde komplettera svaren från enkäterna. Dock är jag medveten om att jag 

inte kan generalisera de svar jag får från intervjuerna utan svaren får tala för den grupp av 

elever som jag intervjuar. 

    Intervjun bestod av 11 frågor med följdfrågor som berörde elevernas läsvanor och 

läspreferenser samt hur eleverna resonerade kring huvudkaraktärer och olika teman i böcker 

(se bilaga 2). Eleverna fick även ta ställning till fyra böcker som jag på förhand valt ut och 

som jag lade ut på ett bord för att eleverna under intervjun skulle kunna bekanta sig med 

böckerna innan jag ställde frågor om dem. Intervjuerna skedde på skolan i ett tomt lärarrum 

och eleverna intervjuades en och en. Det är viktigt att den som intervjuas känner sig trygg i 

den miljö där intervjun äger rum samt att det inte ska finnas några åhörare eller andra aspekter 

som kan störa (Trost 2005:44). Att intervjua barn behöver inte vara mer problematiskt än att 

intervjua vuxna. Däremot kan många barn ha svårt att koncentrera sig under längre perioder 

(Trost 2005:38). Men detta var inget jag märkte av i de 10-15 minuter långa intervjuerna som 

flöt på bra. Intervjuerna spelades in på bandspelare för att bl.a. underlätta sammanställandet 

av resultatet och för att samtalet inte skulle behöva störas av antecknande. Däremot upptäckte 

jag i efterhand att några av informanterna talade tyst och i vissa delar av intervjuerna hördes 

ej svaren. Men i överlag gick det mesta av elevernas svar att urskilja. Intervjuerna 

transkriberades sedan för att bli överskådliga och mer lätthanterliga för analys. 

     Andra aspekter man bör ha i åtanke när man gör intervjuer är att det förekommer ett 

särskilt förhållande mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Jag är den vuxne 

som styr frågorna och samtalet kring det som frågeställningen berör. Därför kan det vara 

viktigt att ha detta i åtanke och försöka minimera den maktposition som intervjuaren har 

(Trost 2005:71). Frågorna måste också vara formulerade så att eleverna förstår dem samt vara 

enkla och koncisa. När eleverna besvarade frågorna i intervjun försökte jag så gott det gick att 

undvika motfrågor som ”varför” eller ”varför inte”. Aidan Chambers (1993:60f) menar att den 

mest hämmande frågan som får barn att tystna är ”varför?”. För det första kan ordet uppfattas 

som en aggressiv, hotfull, utmanande och förhörsliknande ton och för det andra är det en 

fråga som inte är särskilt öppen. Chambers menar istället att dialogen blir mer givande om 
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man ber barnen att utveckla sina svar genom att ställa frågan ”berätta mer” eftersom frågan då 

antyder att man verkligen är intresserad av svaret. 

Undersökningsgrupp  
I samråd med lärare på en grundskola i Norduppland valde jag att utföra denna undersökning i 

en sammanslagen klass av elever i årskurs fem och sex. Klassen består sammanlagt av tjugo 

elever, 11 flickor och 9 pojkar, och dess jämna könsfördelning var en anledning till att jag 

valde denna klass. Eleverna tillhör också vad man brukar kalla slukaråldern. Detta är en 

period då barnet läser mycket och regelbundet. Barnet prövar sig fram i olika genrer och ser 

läsningen som något positivt och roligt (Fylking 2003:32). Dock råder det delade åsikter om 

denna slukarålder. Lars Brink (2000:10) tar upp detta till diskussion i sin rapport Försvunna 

bokslukare? Om läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i fyra Gävleborgskommuner. 

Han hänvisar till studier som bl.a. visar att bokslukarna är i minoritet i jämförelse med icke-

läsarna och studier som visar att bokslukarna är smala i sitt genreval vilket inte riktigt 

korrelerar med en utveckling mot god läsförmåga. Men jag väljer ändå att kalla eleverna i 

denna ålder för bokslukare då Anette Østers (2004:156f) rapport om läsvanor i Norden visar 

att siffror på elevers läsning är relativt hög innan eleverna når 12 årsåldern då den ganska 

markant sjunker mellan årskurs sex och sju. I vissa fall slutar eleverna helt att läsa. 

    För intervjuerna valdes sex elever ut och detta gjordes i samråd med lärare för klassen. För 

undersökningens skull ville jag få en varierad fördelning mellan elever som läste mycket och 

elever som läste lite mindre bland dem jag intervjuade för att kunna redovisa ett bredare 

resultat. Jag ville ha med två elever av respektive kön som hade en positiv attityd till att läsa 

böcker och som läste mycket. Dessa kallar jag ”storläsare”. Jag ville även ha med två 

”småläsare” av respektive kön vars attityd till att läsa böcker var mindre positiv och som inte 

läste lika mycket som ”storläsarna” samt två elever av respektive kön som låg emellan dessa 

två kategorier, ”mellanläsare”. Storläsarna kommer senare att betecknas med (S), 

mellanläsarna med (m) och småläsarna med (s) för att läsaren lättare ska veta vilken kategori 

eleverna tillhör. I valet av dessa elever litade jag på att lärarna kände eleverna väl och att de i 

bästa mån kunde välja ut dem som kunde placeras i de olika kategorierna. Jag vill dock 

poängtera att lärarnas urval grundar sig på deras uppfattning om elevernas attityd till läsning 

och litteratur i klassrummet. Valet har alltså inte grundats på hur elevernas läsvanor eller 

läspreferenser ser ut utanför skolvärlden.           
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Diskussionsböckerna   
De fyra böcker som jag valde ut för intervjun var Den döda hunden (2006) av Petter Lidbeck, 

Fixa pengar, annars…! (2007) av Lena Lilleste, Harry Potter och De Vises Sten (1997) av 

J.K. Rowling och Eva och Adam, att vara ihop eller inte vara ihop (1996) av Måns Gahrton. 

Jag ville undersöka hur flickorna och pojkarna resonerade kring dessa böcker, vilken av 

böckerna de föredrog och om huvudkaraktärens kön kunde spela in. Den döda hunden handlar 

om tre flickor som löser mysterier, Fixa pengar, annars…!, handlar om två pojkar som löser 

olika mysterier, Harry Potter är en äventyr/fantasy bok med en pojke som huvudkaraktär och 

Eva och Adam handlar mer om kärlek, kompisar och relationer där båda könen framträder 

som huvudkaraktärer. 

Bortfall 
I ett tidigt skede av sammanställandet av enkäten upptäckte jag att en fråga hade tolkats på två 

olika sätt av eleverna. Det gällde fråga nummer två där eleverna fick svara på vad de tycker 

om att läsa (se bilaga 1). Mitt syfte med frågan, när jag formulerade den, var att jag ville veta 

om eleverna tyckte om att läsa eller ej. Tio av eleverna tolkade frågan på det viset, medan tio 

elever tolkade den som en fråga kring vad för slags böcker eller genrer de tyckte om att läsa. 

Jag är medveten om att frågan inte var tillräckligt tydligt ställd men väljer ändå att redovisa 

svaren från de elever som besvarade frågan om vad de tycker om att läsa böcker. Resterande 

av elevernas svar väljer jag att inte redovisa eftersom eleverna i en annan fråga i enkäten fick 

besvara en fråga kring vilka genrer de föredrar att läsa. På grund av undersökningens omfång 

och att frågeställningen ändå gick att besvara bedömde jag att jag kunde låta bli att redovisa 

vissa delar av enkäten. Detta var något som jag upptäckte i efterhand och det gäller frågorna 

om vilken som var elevernas favoritbok, om någon läste för dem hemma, om någon vuxen 

hemma läste böcker och hur eleverna får tag i böckerna de läser (se bilaga 1). 

Etiska överväganden
För att skydda elevernas rättigheter när det gällde deras deltagande i undersökningen 

informerade jag både dem och deras föräldrar enligt forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Jag följde då de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex). 

Eftersom eleverna är minderåriga krävdes ett godkännande från elevernas vårdnadshavare för 

att de skulle kunna delta i undersökningen. Elevernas vårdnadshavare tilldelades ett 

informationsbrev (se bilaga 3) där jag informerade om undersökningen, dess syfte samt att 

deltagandet var helt frivilligt och att eleverna när helst de önskade kunde avbryta sin 
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medverkan. Jag var även noga med att informera att endast jag skulle ha tillgång till elevernas 

uppgifter, att de endast skulle användas för att besvara undersökningens frågeställning samt 

att eleverna skulle förbli anonyma. Av det skälet är namnen på eleverna som deltog i intervjun 

fingerade. 

Läsvanor och läspreferenser hos pojkar och flickor 

Det var fem flickor och fem pojkar som besvarade enkäten om vad de tyckte om själva 

läsandet. En flicka skriver att hon älskar att läsa och helst ska det vara tjocka böcker. Två 

flickor skriver att de tycker om att läsa respektive att det är roligt att läsa. En flicka tycker det 

är roligt att läsa men att det ibland kan vara tråkigt. En annan flicka menar att det beror på 

vilken bok man läser, men att det för det mesta är roligt. Tre pojkar skriver att de tycker att 

det är roligt att läsa, varav en av dessa skriver att han trots det inte läser så ofta. En pojke 

skriver att han tycker ”ganska bra” om att läsa böcker och en pojke tycker lite så där om att 

läsa, men skriver att han tycker om att läsa manga. 

     Av dessa tio elever är det tre flickor respektive tre pojkar som ställer sig helt positiva till 

att läsa böcker. Dock är det en av pojkarna som trots sitt svar säger sig inte läsa så ofta. Sedan 

följer två flickor som för det mesta tycker att det är roligt att läsa, men att det bl.a. beror på 

bokval. Två av pojkarna är inte lika positiva till läsning som de tre ovannämnda pojkarna och 

en av dem säger sig åtminstone tycka om att läsa manga. 

    Sarah Logan och Rhona Johnston (2009:199) skriver i sin studie och hänvisar till M. C. 

Smith (1990) att en attityd till läsning är en viktig faktor som sägs kunna påverka barns 

regelbundna, självständiga läsning, deras medverkan i klassrummets läsande aktiviteter, att 

deras val av böcker blir mer varierad och bredare, samt påverkar deras åtnjutande av läsning 

och möjligtvis deras läsprestation. I deras egen studie kom de fram till att pojkars och flickors 

läsförmåga inte påverkade läsfrekvensen men däremot att de båda könens olika attityd till 

själva läsandet spelade roll. En attityd som var mer positiv hos flickorna (Logan & Johnston 

2009:211). Ingen av eleverna i min undersökning uppvisar dock någon uttalad negativ 

uppfattning till att läsa. I en studie av Tuula Merisuo-Storm (2006:117) om finska 10- och 11-

åriga elevers attityd till läsning och skrivning såg nästan alla elever läsning och att besöka 

bibliotek som något positivt. De få elever som uppvisade en negativ inställning till läsning 

eller biblioteksbesök var dock samtliga pojkar. Studien visade också att flickorna generellt var 

mer motiverade att både läsa och besöka bibliotek. 
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Intressant i min studie är att en av pojkarna besvarar att han tycker så där om läsning men att 

han gillar att läsa manga. Michael Sullivan (2004) menar att lärare och pedagoger ofta 

negligerar pojkars val av litteratur. Man ser hellre att pojkarna läser den slags litteratur som 

flickorna ägnar sig åt. Litteratur som bl.a. anses bidra till inre reflektion och som är 

känslosamma. Men Sullivan menar att pojkar som helst inte väljer att läsa böcker bör få läsa 

andra genrer av litteratur eftersom det då är mer troligt att de går vidare att läsa andra böcker. 

Även Elaine Millard (1997:75) upptäckte i sin studie att pojkarnas litteraturval inte var lika 

accepterad i skolan som flickornas val som bättre passade in i kursplanen för 

modersmålsundervisningen. Gunilla Molloy (2007:36) menar att svaret på pojkars 

läsmotstånd finns att finna i de literacies1 som svenskämnet normalt presenterar. Hon menar 

att man måste titta på de literacies som pojkar behärskar och hur man kan bemöta detta så att 

även pojkarnas läsning accepteras. Kanske har pojken i denna undersökning också fått den 

uppfattningen om manga, att den inte riktigt räknas som riktig litteratur eller inte accepteras 

av lärarna och därför svarar som han gör. Dock vill jag poängtera att det också kan handla om 

något så enkelt som tycke och smak.

Läsningens betydelse
När eleverna blev tillfrågade om de ansåg att det är viktigt att läsa böcker svarade nästintill 

alla flickorna och pojkarna ja på den enkätfrågan. Det var en flicka som svarade ibland och att 

det då berodde på om man var hemma och var lässugen. Och en pojke svarade både ja och 

nej. Följdfrågan om varför de tyckte att det var viktigt resulterade i många olika svar. 

Flickorna svarade att läsa är viktigt när man blir äldre, att det är bra att kunna läsa för att t.ex. 

läsa bygginstruktioner av saker, att ordförrådet ökar, att läsningen kan förbättras, för 

allmänbildningens skull och att stavningen kan förbättras. Även svar om att läsning bidrar till 

att öka fantasin och ger möjlighet att försvinna in i böcker, att man lär sig att hantera olika 

känslor och att man kan lära sig om vissa böcker gavs. En flicka svarade att hon inte visste 

varför det är viktigt men att det är roligt att läsa böcker. Pojkarna svarade att vikten av läsning 

var att man lärde sig nya ord och att läsa, att man lärde sig mycket och lärde sig saker och att 

det blir lättare i livet. En pojke skriver att man genom läsning kan lära sig tala om man har 

”talfel”. En annan skriver att läsning av faktaböcker är bra för att lära sig faktabaserad 

kunskap och läseböcker bra för att ”då vet man hur man ska skriva meningar”. Två av 

pojkarna svarar inte på följdfrågan.

                                               
1 Tidigare stod begreppet literacy enbart för läsande och skrivande. Men man har även övergått till att inkludera 
språkets muntliga sida samt inkluderat multimodala texter. Dessa texter blandar både bilder och tryckt text (Fast, 
Carina (2008), Literacy – i familj, förskola och skola, Studentlitteratur s. 39
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Gemensamt för båda könen är att majoriteten anser att bokläsandet är viktigt. Denna 

uppfattning skiljer sig inte könen emellan och läsningens positiva följder är eleverna väl 

medvetna om vilket de bevisar genom sina svar på varför de tycker det är viktigt att läsa. De 

tar upp viktiga saker som att läsning stärker ordförrådet, ger bra lästräning och god 

läsförståelse. En av de allra viktigaste förutsättningarna för att förstå en text är ett stort 

ordförråd och genom att läsa ofta tränar man upp den förmågan. Det är därför viktigt att barn 

och ungdomar ofta tränar på att läsa och utmanar sig själv med nyare och svårare texter. 

(Nasiell 2007a:13). För att man ska uppnå till en godkänd nivå av läsförmåga bedömer man 

att en elev bör läsa 12 000-20 000 sidor vilket motsvarar ca 150 häften och böcker (Fylking 

2003:33). 

    Mycket av det som eleverna tar upp i sina svar finns bokstavligen att hämta i kursplanen för 

svenska. Det är en flicka som nämner fantasins möjlighet att försvinna in i andra världar och 

att lära sig hur man hanterar känslor. Och i kursplanen för svenska står det:

Skönlitteraturen […] öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av 

spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur […] hjälper människan att förstå sig själv och 

världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur […] ger möjligheter till empati och 

förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och 

attityder (Kursplanen för svenska).

Även pojken som talade om hur faktaböcker och läseböcker kommer till god nytta är inne på 

hur läsning av olika texttyper fyller olika syften. I kursplanen för svenska finns också att läsa 

att läsandet av skönlitteratur ”ger kunskaper om det svenska språket […]. Ämnet utvecklar 

elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter” (Kursplanen för svenska).

Hur ofta eleverna läser
När det gällde elevernas läsning var jag intresserad av hur ofta de läste böcker i skolan och 

hemma och om de skiljde sig åt något mellan dessa två domäner. Eleverna brukar dagligen 

läsa böcker i skolan och jag anade, innan frågan om bokläsningen i skolan besvarades, att 

eleverna troligen skulle ge ett högt frekvenstal på denna fråga. Däremot hade jag ingen aning 

om hur de skulle svara om sin läsning hemma. Eleverna fick besvara frågorna om hur ofta de 

läste böcker i skolan och hemma med de färdiga kryssalternativen: nästan varje dag, några 

gånger i veckan, ett par gånger i månaden och nästan inte alls. På frågan om hur ofta eleverna 

läste böcker i skolan svarade alla utom en pojke att de läste böcker nästan varje dag i skolan. 
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Pojken svarade att han läste böcker några gånger i veckan. På frågan om hur ofta eleverna 

läste böcker hemma varierade svaren lite mer som figur l visar.

Figur 1. Hur ofta eleverna läser böcker hemma.

Till skillnad mot elevernas regelbundna läsning varje dag i skolan är det bara flickor som 

läser böcker hemma nästan varje dag. De är fem stycken. Men inom nästa kategori, läser 

böcker några gånger i veckan, är det mer jämnfördelat mellan könen, med fem flickor och sex 

pojkar. Bland eleverna som läser böcker några gånger i månaden är det tre pojkar och en 

flicka som hamnar inom denna kategori. Däremot är det ingen av de tillfrågade eleverna som 

nästan inte alls läser böcker hemma, vilket är positivt. Anette Øster (2000:155) har i sin 

rapport om läsvanor i Norden från år 2000 jämfört danska, svenska och norska 9-15 åringars 

läsvanor. Denna visar att 58 % av de svenska 10-åringarna nästan läser varje dag medan 

siffrorna för Danmark och Norge är 36 % respektive 37 %. 

    Tittar man på resultatet ur ett könsperspektiv så är det fler flickor än pojkar som ägnar mer 

tid åt läsning hemma. Det är bara flickor som läser hemma nästan varje dag. Dock är det 2/3 

av pojkarna som läser några gånger i veckan. Torben Weinreichs (2000) studie av danska 9-

12 åringars läsvanor och deras mediaanvändning visar på liknande siffror. Där var det 63 % 

av flickorna som ofta läste på fritiden till skillnad mot pojkarnas 47 %. Bland eleverna som 

sällan eller aldrig läste var istället den högsta procentandelen pojkar på 32 % medan flickorna 

hamnade på 18 %. 

    Att eleverna läser varje dag i skolan beror självklart på att det ingår som en naturlig del i 

den dagliga undervisningen. Skälet till att bokläsandet ser annorlunda ut när de är hemma kan 

bero på många aspekter. Att gå in på alla dem finns inte utrymme för i denna uppsats men en 

förklaring kan ligga i fritidens konkurrerande medier eller sysselsättningar. Detta går nästa 

avsnitt in på.
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Läsningen och elevernas fritid
Lars Brink (2000:2) tar upp hur rapporter visar på ett minskat läsintresse hos barn och 

ungdomar och att mindre tid ägnas åt läsning och Torben Weinreich (2000) skriver i sin 

rapport Childrens´s reading habits and their use of the media att barnen inte läser lika mycket 

som de gjorde för 30-50 år sedan. Av den anledningen ville jag låta eleverna rangordna 

läsning av böcker jämte andra aktiviteter som ingår i deras fritid. På detta vis hoppades jag 

kunna urskönja vilken ställning läsningen har i jämförelse med andra aktiviteter och hur 

läsning prioriteras. Eleverna fick välja mellan dessa fem aktiviteter: umgås med kompisar, se 

på film eller TV, sitta vid datorn, läsa böcker och sporta. Sedan fick de rangordna dem genom 

att sätta en etta framför den aktivitet som de skulle välja först och sedan fortsätta rangordna de 

övriga aktiviteterna. En av pojkarna besvarade enkäten med att bara kryssa i ett alternativ 

vilket var umgås med kompisar. Denna pojke är därför inte inräknad i de resultat som gäller 

för denna fråga eftersom jag enbart redovisar i vilken ordning eleverna väljer att läsa böcker. 

Jag är medveten om att flickornas svar kommer att vara fler i jämförelse med pojkarna men 

jag anser ändå att resultaten kan visa hur respektive kön prioriterar läsningen. Nedan följer ett 

diagram över denna rangordning (se figur 2).

Figur 2. I vilken ordning läsa böcker rangordnas av eleverna jämte aktiviteter som sport, se på 

film eller TV, umgås med kompisar och sitta vid datorn.

Som figur 2 visar så är det två pojkar och en flicka som valde läsa böcker som första val. Det 

är intressant att två pojkar prioriterar denna aktivitet som första val men som andra val är det 

däremot bara flickor som väljer att läsa böcker, de är fyra stycken. Tittar man på läsa böcker 

som tredje och fjärde val är det fortfarande få pojkar som väljer denna aktivitet, bara en på 

respektive rangordning. Bland flickorna däremot är det två som väljer läsa böcker som tredje 

val och fyra flickor väljer det som fjärde val. Det är enbart pojkar som väljer läsa böcker som 

femte och sista val och de är fyra stycken. 
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     Läsning är inte något som prioriteras särskilt högt varken hos flickorna eller hos pojkarna 

när det gäller som första val. Dock är det intressant att det är två av pojkarna som prioriterar 

denna aktivitet som första val. Detta kan dock vara en tillfällighet då pojkarna för tillfället kan 

läsa en spännande bok och därför prioriterar bokläsning högst. Pojkarnas förstahandsval kan 

även problematiseras med det faktum att ingen av pojkarna i min studie nämner daglig 

bokläsning. Däremot är det fler flickor som väljer läsningen som andra val där pojkarna 

uteblir. Det är mer jämnt mellan könen när det gäller läsning som tredje val där vi hittar två 

flickor och en pojke. Bland flickorna väljs bokläsningen som sämst i fjärde hand medan 

hälften av pojkarna väljer det sist. Pojkarna verkar i större utsträckning än flickorna värdera 

andra aktiviteter framför läsningen. Dock är det ändå fyra flickor som väljer andra aktiviteter 

framför läsningen som de väljer i fjärde hand. Men jag vill ändå påstå att flickorna prioriterar 

läsningen lite högre än pojkarna. I en liknande studie med samma slags fråga kring vilka 

aktiviteter eleverna prioriterar visade det sig att läsningen kom på tredje plats bland både 

flickor och pojkar. Skillnaden mellan könen var dock att betydligt fler flickor än pojkar valde 

det som tredje val. Även i denna studie var det många pojkar som värderade läsning sist 

(Azzam & Johansson 2006:20). 

Elevernas val av genrer 
Jag ville även undersöka vilka genrer eleverna i min studie föredrog samt om några olikheter 

eller likheter kunde urskönjas bland deras val. Jag lät eleverna välja mellan nio givna 

alternativ av genrer (se figur 3) och de fick även en möjlighet att själva skriva någon genre om 

de tyckte att någon fattades. Eleverna fick välja flera genrer. I figur 3 nedan ser vi vilka genrer 

respektive kön valde.

Figur 3. Genrer som eleverna läser.
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Diagrammet över elevernas val av genrer visar på en relativt bred spridning av de olika 

kategorierna, dock med lite övervikt på vissa av dem. Pojkarna och flickorna är väldigt lika i 

sina val av favoritgenrer. Kategorier som flera av eleverna valt är kärlek/kompisar, mysterier, 

fantasy och äventyr. Bland flickorna verkar äventyr, mysterier, kärlek/kompisar och fantasy 

vara mest populära och pojkarnas främsta val är äventyr följt av fantasy och mysterier. 

Fantasy och äventyr är de genrer som verkar intressera båda könen ungefär lika mycket. Även 

preferenserna för rysare är mer jämn mellan könen. Kärlek/kompisböckerna som en stor andel 

av flickorna valde verkar inte vara så populär bland pojkarna. Dock var det en av pojkarna 

som valde denna genre. Det faktum att pojkar väljer bort böcker med relationer och kärlek 

överensstämmer även med andra studier (se Øster 2004:160; Millard 1997:161; Malmgren 

1997:187f; Ewald 2007:371). Genrer som hästböcker och sagor verkar inte heller vara något 

som intresserar pojkarna liksom sportböckerna inte verkar intressera flickorna. Fler pojkar än 

flickor tycks föredra faktaböcker. Dock bör man ha i åtanke att uppfattningen om vad som 

räknas som en faktabok kan skilja sig åt från elev till elev.  

    Tittar man på hur respektive kön har utnyttjat möjligheten att ge flera förslag på genrer som 

de tycker om att läsa så är flickorna i majoritet. Tillsammans har flickorna kryssat för olika 

genrer 44 gånger till skillnad mot pojkarnas 27. En förklaring till detta kan vara att flickorna 

är mer gränsöverskridande medan pojkarna hellre håller sig till färre genrer. Att flickor är mer 

gränsöverskridande är också något som Ewald (2007:371) och Brink (2005:201) kommit fram 

till i sina undersökningar. Med gränsöverskridande menar jag att eleverna i sina val av genrer 

överskrider de könskodade gränserna som satts på olika genrer. Litteraturpedagogen Inger 

Norberg (2003:63), menar utifrån egen erfarenhet, att flickor läser ur ett bredare sortiment av 

böcker. Det är inte lika lätt för en pojke att läsa vad som i allmänhet betraktas som 

flickböcker, som det är för en flicka att läsa traditionella pojkböcker. 

    När det gäller möjligheten att välja någon annan genre än dem redan givna i enkäten så var 

det tre flickor och en pojke som valde att utnyttja denna möjlighet. Flickorna nämnde drama, 

berättelse, magi, spänning, komedi och läskiga böcker. Pojken nämnde böcker om andra 

världskriget, vilka kan klassas som typiskt manligt kodade böcker.  

Böckernas huvudkaraktärer och deras betydelse
Receptionsforskaren och litteraturpedagogen Joseph A. Appleyard (1994), som Lars Brink 

(2005:182) hänvisar till, menar att barn i åldern 7-12 år gärna läser böcker som ”hjälte” eller 

”hjältinna” och söker karaktärer som de själva önskar vara. Dock menar Appleyard att barnen, 
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ju äldre de blir, får upp intresset att även läsa om det motsatta könet. För flickorna inträffar 

det tidigare än för pojkarna. I Brinks (2005:198) undersökning om barn i årskurs 1-3 och 

årskurs 6 och deras läsvanor och läspreferenser fann han att det starka sambandet mellan 

bokval och kön hade försvagats i årskurs 6 och att både pojkarna och flickorna lättare kunde 

göra gränsöverskridande bokval. Dock var det mer tydligt att kön hade betydelse när det 

gällde barnens val av favoritbok (Brink 2005:201).  

    I intervjuerna med eleverna i min undersökning ställdes just en fråga om vilket kön de 

föredrog att huvudkaraktären i en bok skulle ha och jag fick lite varierade svar. Dock tyckte 

de flesta att huvudpersonens kön inte spelade någon roll. Jenny som hör till kategorin 

”småläsare” (s) svarade att det inte spelade någon roll utan tyckte att båda könen vore bra.

Anna: Mm, varför tycker du så då?

Jenny: För att man känner lite, för om någon kille ska läsa en bok då vill dom också läsa lite om 

killaktigt och tjejer vill läsa lite om tjejaktigt, och sen blir det blandat och då blir det så att båda 

kan läsa den.    

Jenny (s) anser att en bok vars huvudkaraktärer både är en pojke och en flicka gör att boken 

bättre passar båda könen. Det verkar även vara viktigt att det som är karakteristiskt för 

respektive kön är med för att både flickor och pojkar ska kunna identifiera sig med bokens 

handling och karaktärer. Sofia däremot som hör till kategorin ”storläsare” (S) menar att det 

beror på vilken slags bok hon läser.       

Sofia: Ja, egentligen så spelar det inte så jättestor roll för mig faktiskt. Men det beror på var det 

är för bok. Är det äventyr eller så spelar det absolut ingen roll, men om det är så här kompisar 

och sånt och kärlek då vill jag hellre att det ska vara en tjej. 

Anna: Okej, hur kommer det sig att du tycker så då?

Sofia: Nej men då får man, då blir det liksom mer att man kan uppleva det själv och så. Att det 

blir mer, att man kan sätta sig in i situationen lättare då tycker jag.

För Sofia (S) spelar det ingen roll så länge det inte gäller böcker där relationer är i fokus. Men 

när hon läser böcker som handlar om kärlek och kompisar så anser hon att identifikationen 

underlättas om hon själv och huvudkaraktären är av samma kön.

    När jag frågade Peter som kategoriseras som ”småläsare” (s) angående huvudkaraktärens 

kön funderade han ett tag och svarade pojke. Skälet sade han berodde på det faktum att han 

själv var pojke. Peter (s) var den enda av de intervjuade eleverna som tyckte att 
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huvudkaraktärens kön spelade någon roll, oavsett genre. För Peter (s) kändes det som om han 

tyckte det var ett ganska självklart val eftersom han själv är pojke och att det då blir lättare att 

identifiera sig med huvudkaraktären. 

    I samtalen om de sex elevernas favoritböcker kom det dock fram att dessa kunde innehålla 

hjältar och hjältinnor av det egna könet och detta gällde särskilt pojkarna. Emma som är en 

”mellanläsare” (m) pratade om böcker som hon tycker om och nämnde Molly Moon och 

Britta och Silver där huvudkaraktärerna är flickor. Men hon pratade också om 

Dalslandsdeckarna där huvudkaraktärerna är tre pojkar och en flicka. Jenny (s) berättade att 

hon gillar Suneböckerna vars huvudkaraktär är pojke och bokslukaren Sofia (S) pratade om 

Dan Browns böcker Da Vinci koden och Änglar och demoner där huvudkaraktären är man. 

För alla tre pojkar verkade det som om Vargbröder var en stor favorit med pojken Torak som 

huvudperson och i pojkarnas val av favoritbok var det mer tydligt att de gärna läste en bok där 

huvudpersonen var pojke. Den teori Joseph A. Appleyard (1994), i Brink (2005:182), har om 

läsaren som ”hjälte” eller ”hjältinna” verkar överensstämma med de tre pojkarnas bokval i 

Vargbröder. Men samtidigt svarade två av pojkarna att huvudpersonens kön inte spelade 

någon roll när jag frågade om detta. Peter (s) var den som svarade att han helst ville att 

huvudkaraktären skulle vara en pojke. Möjligtvis är det så att pojkarnas favoritbok präglas av 

deras kön, precis som Brink (2005:201) menar, och att detta kan vara en förklaring till varför 

pojkarna i min studie bl.a. verkar tycka om Vargbröder så mycket. För flickorna verkar det 

mer stämma överens med den slutsats Brink (2005:200) kommit fram till i sin undersökning 

om att flickor är mer gränsöverskridande än pojkar. Men samtidigt verkar åtminstone två av 

pojkarna vara villiga att göra detta gränsöverskridande bokval eftersom de säger att 

huvudpersonens kön inte spelar någon roll. 

Det säkra bokvalet 
I intervjuerna med pojkarna och flickorna blev det snart tydligt att de alla läste böcker som 

ingick i längre serier. Bokserier var något som också dominerade i Wåhlins och Asplund 

Carlssons (1994:59,127) studie och de menar att långserieböckerna med dess upprepningar 

och schabloner fyller en viktig funktion för barnen. Barnen känner sig trygga i det likartade 

mönstret vilket är skälet till att många barn läser bokserier eller t.o.m. läser om samma bok i 

serien flera gånger om. I sin undersökning om finska 10 och 11-åringars attityd till läsning 

och skrivning fann Merisuo-Storm (2006:118) att pojkarna var mer intresserade av att läsa 

bokserier än flickorna. Dock var det i överlag relativt många av de båda könen som tilltalades 

av bokserier, 81 % av flickorna och 93 % av pojkarna. Merisuo-Storm menar att många 
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pojkar väljer att läsa bokserier eftersom dessa är välbekanta och ett säkert val, vilket fungerar 

som ett skydd mot att inte välja en bok som anses vara för flickor. 

     Bland flickorna läste Emma (m) serier som Molly Moon, Dalslandsdeckarna och Britta 

och Silver. Jenny (s) läste Suneböckerna och Sofia (S) bokserierna av Dan Brown. När jag 

frågade Sofia om vilka böcker hon läste svarade hon bl.a. att hon tyckte om att läsa just serier. 

Bland pojkarna läste Peter (s) pocketserien Kalle Anka och bokserien Vargbröder, Josef som 

kategoriseras som ”mellanläsare” (m)  läste också Vargbröder vilket även ”storläsaren” (S) 

Mattias gjorde. Wåhlin och Asplund Carlsson (1994:127) menar vidare att bokserierna också 

har välbekanta figurer, handlingsmönster som upprepas och att det är lätt att känna igen och 

avslöja skurkarna. I intervjun med Emma (m) berättade hon för mig om ett spännande avsnitt 

ur en av Dalslandsdeckarna vilket jag gav respons på.

Anna: Oj då, vad läskigt.

Emma: Fast det var inte så där jätteläskigt för att man förstod att dom skulle klara sig, för det gör 

dom alltid.

Här blir det tydligt att Emma (m), tack vare kunskapen om Dalslandsdeckarnas

handlingsmönster, vet att huvudpersonerna kommer att klara sig i slutändan. Denna kunskap 

är viktig för barnen menar Wåhlin och Asplund Carlsson (1994:128), eftersom de vinner en 

liten seger varje gång de listar ut handlingsförloppet i förväg.  

    Det faktum att barnen gärna väljer det säkra bokvalet blev också tydligt i samtalet om de 

fyra böckerna Den döda hunden, Harry Potter, Fixa pengar, annars…! och Eva och Adam, 

som jag på förhand valt ut för diskussion. Eleverna blev ombedda att välja ut en bok som de 

skulle välja att läsa i första hand och alla valde antingen en bok som de tidigare hade läst eller 

grundade valet av bok på att de tidigare hade läst någon annan bok i samma serie. Författaren 

kunde också spela en viktig roll, för kände eleverna igen författaren kunde de också grunda 

sitt val på detta. Jenny (s) valde Den döda hunden som hon redan hade läst en gång.

Anna: Varför tror du att du skulle välja den först då?

Jenny: Ja, för att den handlar mycket om djur och sånt där.

Anna: Ja.

Jenny: För jag har läst den förut.  
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Precis som Wåhlin och Asplund Carlsson (1994) menar så väljer Jenny en bok som hon 

känner igen och redan läst. Mattias (S) däremot grundade sitt val efter författare, bokens 

karaktärer och det faktum att han läser en annan bok i samma serie vilken han tycker om.

Anna: Vilken skulle du välja i första hand?

Mattias: Då hade jag nog valt…jag tror den. För jag håller på och läser en annan av samma 

(ohörbart) och samma huvudpersoner, fast en annan bok.

Anna: Mm. Den döda hunden väljer du först. Vad är det som är bra med den då?

Mattias: Jag tycker om den andra boken, som jag läser nu, och det är ju samma författare.

Eftersom Mattias (S) känner igen författaren och huvudkaraktärerna tycker han sig ha en 

aning om att även denna bok kan vara bra. De karaktärer som han läser om och det 

handlingsmönster som den nuvarande boken av samme författare följer borde även 

förekomma i Den döda hunden. Dock verkar inte Mattias (S) bry sig särskilt mycket över att 

bokens huvudkaraktärer är flickor. Möjligtvis är han mer gränsöverskridande i sitt bokval 

eller så är det så att Den döda hunden inte räknas som en traditionell ”flickbok” eftersom 

genren deckare/mysterier tilltalar båda könen relativt lika. Att pojkar väljer böcker med 

huvudkaraktär av det motsatta könet kan bero på genren men också på vad huvudpersonen 

ifråga gör. Tjejer som löser mysterier kan tilltala pojkar mer än t.ex. tjejer som hänger i stallet 

(Brink 2005:193f). Huruvida författaren är man eller kvinna kan även spela in i bokvalet. I 

studien av Wåhlin och Asplund Carlsson (1994:72) föredrog flickorna kvinnliga författare 

och pojkarna manliga. Boken som Mattias (S) väljer är skriven av en man och möjligtvis har 

han grundat sitt val på det. Vad pojkar verkar undvika att läsa går jag in på i nästa avsnitt. 

Eva och Adam – att läsa eller inte att läsa
Enligt Connell (2003:103) är människor väl medvetna om hur det är att vara man och kvinna 

eftersom vi präglas av detta genom hela vår uppväxt och av vår omgivning. Denna 

föreställning lyser även igenom i böckernas värld, där man kallar vissa böcker för 

”flickböcker” och andra för ”pojkböcker”. Skillnaderna böckerna emellan brukar klassificeras 

med att flickböckerna handlar om känslor, kärlek och relationer medan pojkarnas böcker 

handlar om machokillar, spännande äventyr och kluriga detektiver (Nasiell 2007b:63). Brink 

(2005:201) menar att barnen blir mer gränsöverskridande i sina bokval i äldre ålder, pojkarna 

något senare än flickorna. Jag vet inte om detta riktigt stämmer överens med pojkarna i min 

studie. För när jag frågade eleverna hur de ställde sig till att läsa de fyra böckerna blev det 

tydligt att pojkarna inte ville läsa Eva och Adam – att vara ihop eller inte vara ihop som 
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handlar om kärlek och relationer. Dock kunde de tänka sig att läsa eller hade läst Den döda 

hunden vars huvudkaraktärer är flickor. Men förklaringen till detta kan, som jag nämnde 

tidigare, bero på genren, vad huvudpersonerna ifråga gör för något eller på författarens kön. 

    Peter (s) sade att han aldrig hade läst Eva och Adam men däremot hade lyssnat på den och 

att han av de fyra böckerna valde denna bok sist.

Anna: Hur kommer det sig då? Att du tar den sist?

Peter: Jag har inte tyckt om dom.

Anna: Nej. Är det någonting i dom som du inte gillar eller…?

Peter: Jag vet inte varför men jag har inte riktigt något intresse för dom böckerna.

Inte heller Josef (m) tilltalades av Eva och Adam böckerna. Han sade sig veta vad de handlade 

om men tyckte inte att den såg bra ut. Mattias (S) däremot hade läst en Eva och Adam bok och 

var lite mer positiv till boken men tyckte ändå inte att det var något för honom.

Anna: Eva och Adam då, vad tycker du om den boken?

Mattias: Den är bra, fast det är inte riktigt en bok för mig.

Anna: Hur kommer det sig då?

Mattias: Jag tycker inte om dom (ohörbart).

Anna: Vad är det som inte tilltalar dig då?

Mattias: Jag tycker ju om spännande böcker, jag tycker inte om kärleksböcker.

Anna: Nej. Hur kommer det sig då, att du inte gillar kärleksböcker då?

Mattias: Dom tycker jag är långtråkiga.

Mattias (S) är den enda som klart och tydligt säger att han undviker boken just för att den är 

en kärleksbok och därför inte tilltalar honom. Han tycker bättre om spännande böcker och 

tycker att kärleksböcker är långtråkiga. Varken Peter (s) eller Josef (m) nämner något om att 

det är bokens genre som inte tilltalar dem men möjligtvis kan man dra den slutsatsen. Bland 

flickorna däremot var boken mer populär. Emma (m) tyckte att Eva och Adam böckerna var 

roliga och bra och Jenny (s) tyckte att böckerna var bra för att de just handlade om kärlek. 

Även Sofia (S) tyckte att böckerna var bra och att handlingen var rolig. Hon kunde identifiera 

sig med bokens innehåll och karaktärernas handlingar.

Anna: Vad är det som är så roligt då?
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Sofia: Alltså det kan vara roligt om dom [Eva och Adam] gör några misstag som man liksom, 

nej, varför gjorde dom så? Typ det kan vara liksom, då förstår man att man tycker att dom 

(ohörbart) så förstår man att man inte är så knäpp själv. Man gör inte sådana stora misstag, alltid.

Flickorna tycks tilltalas av den genre som Eva och Adam representerar. De verkar tycka om 

att läsa om kärlek och det faktum att de kan känna igen sig i karaktärerna och handlingen. 

Resultatet av denna fråga, huruvida pojkarna och flickorna väljer att läsa Eva och Adam eller 

inte, visar sig stämma överens med ett flertal andra studier om vad pojkar respektive flickor 

förväntas att läsa och inte läsa. Böcker som handlar om kärlek, relationer och etiska/moraliska 

problem är böcker som mer tilltalar flickor än pojkar (se Ewald 2007:371; Øster 2004:160; 

Weinreich 2000). Inger Norberg (2003:64) menar också att flickor, genom att läsa böcker 

liknande Eva och Adam, kan få hjälp med sina egna personliga problem. Enligt den 

maskulinitetskultur som råder är det svårare för pojkar att överskrida könsgränserna och läsa 

vad som vanligtvis betraktas som en ”flickbok”. Flickor har inte samma problem utan kan 

lättare läsa böcker ämnade för pojkar (Nasiell 2007b:63). Pojkarna däremot riskerar att 

förlöjligas av andra om de närmar sig det feminint kodade alltför mycket (Nordberg & Saar 

2005:50). 

”Coolt och coolt är det väl inte, men det är väldigt roligt” – om 
läsningens status
Att pojkar läser mindre än flickor menar vissa studier bero på den ”anti-pluggkultur” som 

råder. Mats Björnsson (2005:7f) pekar på att det bl.a. är denna kultur som sätter käppar i 

hjulen för pojkarnas utbildningsresultat och deras inställning till skolan. I denna ”anti-

pluggkultur” råder maskulinitetsnormer som bl.a. säger att det inte är manligt att läsa 

skönlitteratur och att det är en aktivitet förbehållen flickor och kvinnor (Reuterstrand 2005:7; 

Molloy 2007:78f). Med utgångspunkt i detta ämnade jag att fråga om de sex eleverna ansåg 

att det var coolt att läsa böcker. Detta för att se vilket anseende läsning hade bland pojkarna 

och flickorna samt om denna inställning skiljde sig åt könen emellan. Med begreppet cool 

menar jag det som en statusgivande markör.

    Bland flickorna svarade Jenny (s) att det var coolt att läsa böcker och det menade hon 

berodde på den snabbhet man anammade genom mycket lästräning vilket hon tyckte kändes 

bra. Emma (m) svarade först att det var coolt att läsa böcker men ändrade sig när jag frågade 

hur det kom sig. Då kom det fram att hon inte tyckte det var så coolt ändå, men att det var 

roligt att läsa. Även Sofia (S) var inne på samma linje som Emma (m) och tyckte inte att det 
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var coolt att läsa böcker men att det var en väldigt rolig sysselsättning. Sofia (S) gav också en 

anledning till varför hon tyckte som hon gjorde.

Anna: Varför är det inte coolt och så?

Sofia: Nej, men…det är liksom, man gör ju nästan ingenting när man läser. Utan när det är coolt 

då ska man ju göra någonting tycker jag.

Bland pojkarna svarade Peter (s) att det kunde vara coolt att läsa ibland och att en sådan gång 

kunde vara bokläsning i bilen på semestern. Josef (m) tyckte inte att det var coolt att läsa men 

att läsningen var bra och rolig, dock kunde han inte svara på varför han tyckte som han 

gjorde. Inte heller Mattias (S) ansåg att det var coolt att läsa och menade att det egentligen 

inte var något speciellt med läsning eftersom alla någon gång läser. Han talade vidare om att 

det också hängde på bokvalet.

Anna: Varför är det inte coolt då?

Mattias: Eller det beror på vad man läser för böcker. Läser man Barbieböcker då är det ju inte 

coolt för en kille. 

Anna: Nej, okej. Hur kommer det sig då, att det inte är coolt då?

Mattias: För att det är tjejböcker.

Anna: Tjejböcker, och det ska inte killar läsa då?

Mattias: Nej.

Anna: Nej, men om en tjej läser killböcker då?

Mattias: Det gör faktiskt, spelar ingen roll. Fast om en kille läser en tjejbok, då spelar det roll.

Det är ganska tydligt att både pojkarna och flickorna har en inställning till att läsa böcker som 

något mindre coolt. Däremot verkar de tycka att aktiviteten är rolig och till nytta. Sofia (S) 

kopplar samman läsningen med en passiv aktivitet vilket är raka motsatsen till 

maskulinitetens aktiva handlingar. Enligt Connell (2008:94f) så är maskuliniteten 

förkroppsligad i idrotten och i kroppsliga handlingar vilket gör att genusordningen hotas när 

någon är fysiskt oförmögen. Jag anser att Sofias (S) resonemang om läsning som något 

mindre coolt, just för att det innebär en passiv aktivitet, går att förstå utifrån det Connell säger 

om maskulinitetens aktiva handlingsmönster. Möjligtvis kan man dra den parallellen att 

läsning, som är en passiv aktivitet, därför ses som en feminin handling. Det faktum att läsning 

ses som en passiv handling gör att Sofia (S) anser att den är mindre cool än t.ex. en mer aktiv 

aktivitet. Det är inte bara pojkar och män som ser läsning som något feminint, även flickor 

och kvinnor delar denna uppfattning. Utifrån ett genusteoretiskt synsätt handlar detta om att 
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både flickor och pojkar, kvinnor och män, stödjer samma genusordning. Denna genusordning 

präglar oss så starkt att hela vår samvaro är uppbyggd på den. En samvaro där produktionen 

av maskulinum är normen (Hirdman 2001:70ff). En ytterligare förklaring till detta går att 

finna i ett historiskt perspektiv. Under 1700- och 1800-talen blev romanläsning en utbredd 

sysselsättning bland borgerlighetens kvinnor vilket gjorde att läsningen började ses som en 

feminint kodad handling med låg status. I rädsla för att förknippas med något som sågs som 

feminint kodat tog männen avstånd till att läsa romaner som ansågs vara ”osunt och 

passiviserande” (Larsson 1993:320, 322). 

    I Mattias (S) fall resonerar han att det inte är något särskilt med att läsa eftersom alla gör 

det någon gång. Att Mattias (S) inte verkar tycka att det är någon större bedrift att läsa böcker 

kan tyda på, som jag ser det, att han mer ser läsning som en feminin handling. Denna tolkning 

gör jag utifrån den diskussion Connell (2008:94f) för om konstituerandet av maskulinitet 

genom idrottsliga framgångar. Det är viktigt att vara duktig på något som har hög status och 

även rankas högt av andra, något som bokläsandet inte riktigt verkar göra. Även i Mattias (S) 

resonemang om vad pojkar och flickor bör och får läsa framträder tydligt de genusnormer 

som är viktiga att förhålla sig till för att inte riskera att marginaliseras av andra. Mattias (S) 

menar att en pojke som läser ”flickböcker” inte accepteras lika lätt som när en flicka läser 

”pojkböcker”. Ett resonemang som verkar överensstämma med vad andra forskare kommit 

fram till (se Nordberg & Saar 2005:50f). Det förefaller vara mer coolt för en flicka att läsa 

litteratur som är förbehållen pojkar än tvärtom, vilket stämmer väl med genusordningens 

mönster där maskuliniteten blir något åtråvärt som erövras genom avståndstagandet från 

femininitet. 

Diskussion om resultaten

Forskning som jag tidigare tagit upp visar på att läsvanor och läspreferenser skiljer sig könen 

åt. Detta blev en övergripande utgångspunkt för denna undersökning eftersom jag ville se om 

detta även stämde överens med den klass som jag undersökte. Nedan följer en diskussion 

kring detta. 

Läsning som något positivt och viktigt     
Studier har visat att pojkars inställning eller vilja till att läsa böcker har varit mindre positiv än 

flickors (se Logan & Johnston 2009:211; PIRLS 2006:9; Merisuo-Storm 2006:117). Generellt 

sett utifrån svaren från de tio eleverna i min undersökning så ser de relativt positivt på att läsa 

böcker och likaså är det inte någon större skillnad i uppfattningen könen emellan. Det var 
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heller ingen av eleverna som sade sig inte tycka om att läsa böcker. Jag anser inte att man kan 

dra någon riktig slutsats utifrån elevernas svar på denna fråga eftersom inställningen till att 

läsa böcker verkar vara ganska jämnt positivt fördelad könen emellan. Dock var det synd att 

inte alla eleverna tolkade frågan på rätt sätt så att alla svar hade kunnat redovisas, vilket 

kanske hade gjort att bilden sett annorlunda ut. Majoriteten av pojkarna och flickorna är också 

väl medvetna om bokläsningens betydelse och här förekommer heller inga könsskillnader i 

uppfattningen. De anser att det är viktigt att läsa böcker och ger många goda förslag på dess 

betydelse, som att läsning bl.a. stärker ordförrådet, ger bra lästräning och god läsförståelse. 

Jag anser att eleverna mycket väl förstår vikten av bokläsningen och mycket av det som de 

nämner att läsningen bidrar med finns att finna i kursplanen för svenska.      

Läsvanor och prioriteringen av läsningen
Trots den positiva inställningen till att läsa böcker samt medvetenheten om bokläsningens 

betydelse kan jag utläsa att elevernas läsvanor hemma och deras rangordning av 

fritidssysselsättningar pekar på att flickor verkar läsa mer eller prioritera den högre än 

pojkarna. Detta överensstämmer även med vad många andra studier visat (se Logan & 

Johnston 2009:211; PIRLS 2006:9; Merisuo-Storm 2006:117; Azzam & Johansson 2006:20; 

Weinreich 2000). Den positiva inställning eleverna uppvisade i föregående avsnitt om vad de 

tycker om att läsa böcker och dess betydelse behöver inte för den delen vara felaktig. Dock 

kan det, anser jag, skilja mellan inställning och handling där elever kan se positivt på läsning 

men inte praktisera själva läsandet särskilt mycket. 

    I skolan läste nästintill alla eleverna nästan varje dag. Men det var en aning fler flickor som 

oftare läste hemma än vad pojkarna gjorde. T.ex. var det bara flickor som läste hemma nästan 

varje dag. Men vi får inte glömma att faktiskt 2/3 av pojkarna läser böcker några gånger i 

veckan, vilket jag anser är positivt. Skillnaden förekommer, men den var kanske inte så stor 

som man skulle ha kunnat tro. Att pojkar inte läser hemma varje dag kan bero på att de anser 

att läsningen är något som man gör i skolan precis som Millard (1997:90) upptäckte i sin 

studie. Där verkade pojkarna koppla samman läsningen med skolan och undervisningen 

snarare än som en fritidssysselsättning av eget intresse. Eller så är det så att pojkarna helt 

enkelt lockas mer av andra fritidsaktiviteter. Dock var det inte någon av eleverna i denna 

studie som nästan inte alls läste hemma vilket var positivt och som motstred de studier som 

visat att en del elevers läsvanor varit få, särskilt pojkars (se Weinreich 2000; Øster 2004:158). 

    När läsningen sätts i relation till andra fritidsaktiviteter verkar inte läsning komma på första 

plats varken hos pojkarna eller hos flickorna, dock verkar flickorna i större grad prioritera 
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läsningen lite högre än pojkarna. Som sämst väljer flickorna läsningen som fjärde val medan 

hälften av pojkarna väljer det som sista val. Intressant är att två pojkar väljer läsningen i första 

hand. Med tanke på vad tidigare forskning sagt om pojkars läsintresse anade jag inte att två av 

de nio pojkarna faktiskt skulle prioritera läsningen så högt vilket var en positiv överraskning. 

Dock kan det kanske bero på en tillfällighet, att pojkarna för tillfället läser en spännande bok, 

vilket jag nämnde tidigare. Samtidigt kan man problematisera detta förstahandsval eftersom 

det inte är någon av pojkarna i denna studie som fritidsläser varje dag. Siffror som inte riktigt 

rimmar med de två pojkarnas förstahandsprioritering. 

Elevernas bokval 
Pojkarna och flickorna var väldigt lika i sina favoritgenrer som var fantasy, äventyr och 

mysterier. Att kärleks- och kompisböckerna mer tilltalade flickorna än pojkarna stämde väl 

överens med vad många andra studier kommit fram till (se Øster 2004:160; Millard 1997:161; 

Malmgren 1997:187f; Ewald 2007:371). Om pojkarna och flickorna läste gränsöverskridande 

eller ej var lite svårare att besvara. Fler flickor än pojkar hade kryssat för fler genrer i enkäten 

vilket kan betyda att flickorna lättare kan välja och vraka av det bokutbud som finns än pojkar 

som strängare måste hålla sig till böcker som traditionellt ses som ”pojkböcker” (Norberg 

2003:63). När det gällde samtalet om favoritböcker i intervjun verkade flickorna i större 

utsträckning läsa mer gränsöverskridande än pojkarna, då de läste böcker med 

huvudkaraktärer av både samma och motsatt kön. Om huvudpersonen hade betydelse verkade 

det vara när boken handlade om relationer för de kunde då lättare identifiera sig med bokens 

karaktärer. Pojkarna kan man mer säga var både gränsöverskridande och inte. I likhet med 

vad Brink (2005:201) kom fram till i sin studie så föredrog pojkarna en huvudperson av 

samma kön i sitt val av favoritbok medan två av pojkarna sa att de kunde tänka sig att läsa 

böcker med det motsatta könet som huvudkaraktär, vilket också blev synligt i samtalet om de 

fyra böckerna. Men det verkar som om det då kunde bero på vad boken handlade om, vad 

huvudpersonerna ifråga gjorde för något eller på författarens kön (Jfr Brink 2005:193f; 

Wåhlin & Asplund Carlsson 1994:72). För i samtalet om boken Eva och Adam med både en 

pojke och flicka som huvudkaraktär visade det sig tydligt att pojkarna inte tilltalades av 

kärleksböcker. Här blev det tydligt att pojkarna inte läste så pass gränsöverskridande att de 

ville läsa vad som traditionellt kan betraktas som en ”flickbok”. 

     I intervjuerna kom det fram att flickorna och pojkarna verkade läsa bokserier, vilket även 

andra undersökningar visat (se Merisuo-Storm 2006:118; Wåhlin & Asplund Carlsson 

1994:59). Wåhlin och Asplund Carlsson (1994:127) menar att bokserier fyller en viktig 
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funktion för barnen och fungerar som en trygghetsfaktor. Detta var något som stämde överens 

med hur de sex barnen i denna studie resonerade kring sina bokval eftersom de verkade känna 

sig trygga i handlingsmönster och karaktärer som de sedan tidigare kände igen. 

Läsningens status
Maskulinitetsnormer säger bl.a. att det inte är manligt att läsa skönlitteratur och att det är en 

aktivitet förbehållen flickor och kvinnor (Reuterstrand 2005:7; Molloy 2007:78f). Detta kan 

man möjligtvis se prov på genom att tolka de svar de intervjuade eleverna gav angående 

läsning som en icke statusgivande aktivitet. Med utgångspunkt i Connells (2008:94f) tes är 

maskulinitet starkt sammankopplad med idrott och kroppsliga handlingar vilket är raka 

motsatsen till femininitetens passiva sida. Därför anser jag att läsning, som är en passiv 

aktivitet, kan ses som en feminin handling och mindre statusgivande än t.ex. en mer aktiv 

aktivitet. Något som Sofia (S) i studien resonerade kring. Enligt Connell (2008:94f) 

konstitueras maskulinitet genom idrottsliga framgångar och eftersom maskulinitet är normen 

är det viktigt att vara duktig på något som rankas högt av andra samt har hög status. Enligt 

Mattias (S) verkade inte bokläsandet vara en sådan statusgivande aktivitet vilket kan vara en 

förklaring till varför särskilt pojkar tar avstånd till att läsa böcker. Men det verkar som att

både flickor som pojkar delar uppfattningen om läsning som en feminin handling. Detta beror 

på det genusteoretiska synsättet som präglar hela vår samvaro (Hirdman 2001:71). Men det är 

inte lika problematiskt för en flicka att hänge sig åt en feminin handling som det är för en 

pojke. Nordberg och Saar (2005:50f) menar att det feminina kopplas ihop med avvikelser från 

den heterosexuella normen och för att inte ska riskera att förlöjligas eller marginaliseras av 

både det egna och det motsatta könet är det viktigt att de tar avstånd till det som anses vara 

feminint kodat. Ett resonemang som verkar överensstämma med hur Mattias (S) menade att 

det inte var coolt och mindre acceptabelt för en pojke att läsa Barbieböcker. Däremot 

uppfattades inte flickor som läser ”pojkböcker” som något konstigt eftersom det är det 

maskulina som är normen och det eftersträvansvärda, både för pojkar och för flickor.

Sammanfattning 

Många undersökningar pekar på att flickor i större grad än pojkar uppvisar en mer positiv 

attityd till läsning och att flickor läser mer och oftare än pojkar. Studier pekar också på att 

pojkarnas litteraturval inte tilltalar lärare eller hör hemma i svenskämnets undervisning. 

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv kan man finna svar på det motstånd pojkar tycks 

uppvisa till att läsa skönlitteratur. Motståndet sägs bl.a. bero på en rådande ”anti-pluggkultur” 
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som har sin grund i maskulinitetsnormer som bl.a. säger att det inte är manligt att läsa. Med 

utgångspunkt i detta ämnar denna studie att undersöka hur läsvanor och läspreferenser ser ut 

hos pojkar och flickor i en årskurs 5 och 6 med ett särskilt fokus på eventuella skillnader 

relaterade till genusmönster. Uppsatsens övergripande frågeställning lyder som följer: Vad 

har pojkar och flickor i årskurs 5 och 6 för läsvanor och läspreferenser? I vilken utsträckning 

kan genusrelaterade mönster urskiljas?

    Studiens resultat har samlats in genom enkäter och intervjuer och undersökningsgruppen 

bestod av 20 elever, elva flickor och nio pojkar. Alla samtliga 20 elever besvarade enkäten 

medan tre flickor och tre pojkar intervjuades. Eleverna i min studie var generellt positivt 

inställda till att läsa böcker och det var ingen större skillnad könen emellan. Likaså var 

pojkarna och flickorna medvetna om läsningens betydelse och de tyckte alla att det var viktigt 

att läsa. I likhet med studier som visat att flickor verkar läsa mer eller prioritera läsningen 

högre än pojkarna pekade min studie på liknande resultat. Det var bara flickor som läste 

hemma nästan varje dag men det var ändå hela 2/3 av pojkarna som läste några gånger i 

veckan. Dock var det ingen av eleverna som nästan inte alls läste hemma. Fler flickor verkade 

prioritera läsningen högre i relation till andra fritidsaktiviteter än pojkar. Hälften av pojkarna 

valde läsningen som femte och sista val medan fyra flickor valde det sämst som fjärde val. 

Pojkarna och flickorna var väldigt lika i sina favoritgenrer som var fantasy, äventyr och 

mysterier. Många av flickorna tilltalades även av kompis/kärleksböcker vilket pojkarna 

tydligt tog avstånd till. Flickorna verkade i större utsträckning läsa mer gränsöverskridande än 

pojkarna, då de läste böcker med huvudkaraktärer av både samma och motsatt kön. Båda 

könen läste böcker som ingick i serier eftersom de verkade känna sig trygga i 

handlingsmönster och karaktärer som de sedan tidigare kände igen. När det gäller synen på 

bokläsning som en statusgivande markör vidhöll alla utom en flicka att det inte var särskilt 

coolt att läsa. Detta anser jag kan förklaras genom maskulinitetsnormer som premierar aktiva 

aktiviteter framför passiva aktiviteter som t.ex. läsning. 
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Bilaga 1

Hej! 
Jag heter Anna och är snart en färdig lärare. Men innan så ska jag skriva en 
uppsats om tjejer och killars läsvanor och vad de tycker om för böcker. Därför 
skulle jag bli väldigt glad om du ville svara på den här enkäten. 

1. Är du 

 Pojke?  
 Flicka? 

2. Vad tycker du om att läsa?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Vilken är din favoritbok?
____________________________________________________________

4. Tycker du att det är viktigt att läsa böcker? 

 Ja  
Varför?____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 Nej  
Varför?____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. Hur ofta läser du böcker i skolan? 

 Nästan varje dag 
 Några gånger i veckan
 Ett par gånger i månaden 
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 Nästan inte alls

6. Hur ofta läser du böcker hemma? 

 Nästan varje dag 
 Några gånger i veckan 
 Ett par gånger i månaden 
 Nästan inte alls

7. Om du läser, vad tycker du om att läsa då? Du får kryssa i flera alternativ.

 Hästböcker
 Sagor
 Rysare
 Sportböcker
 Faktaböcker
 Kärleksböcker/kompisböcker 
 Mysterieböcker
 Fantasyböcker
 Äventyr
 Annat 

Vad?______________________________________________________

8. Om du fick välja mellan de här fem aktiviteterna, i vilken ordning skulle du
vilja göra dem? Skriv 1,2,3,4 och 5 i rutorna framför. Nummer 1 talar om vad 
du helst skulle vilja göra och nummer 5 vad du skulle välja sist.

 Sporta (ex. fotboll, rida, dans) 
 Sitta vid datorn (spela spel, chatta, surfa på nätet)
 Se på film eller TV
 Läsa böcker
 Umgås med kompisar

   
9. Läser någon böcker högt för dig hemma? 

 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
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 Aldrig 

Vem läser för dig 
då?_________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Brukar dom vuxna hemma läsa böcker? 

 Ofta 
 Ibland 
 Sällan 
 Aldrig

11. Hur får du tag på böckerna som du läser? Du får kryssa i flera alternativ. 

 Skolbiblioteket 
 Huvudbiblioteket 
 Hemifrån 
 Av kompisar 
 Köper 
 Får böcker 
 Annat sätt

12. Vilka böcker gillar 
killar?_____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

13. Vilka böcker gillar 
tjejer?____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Tack för hjälpen! 
Med vänliga hälsningar // Anna
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Bilaga 2

Intervjufrågor:

Pojke eller flicka? 

1. Tycker du om att läsa böcker? Berätta mer om hur du tänker kring det. 
(Vad tycker du att läsning ger dig?) 

2. Hur ofta brukar du läsa böcker? När läser du? Läser du samma böcker hemma som i
skolan? 

3. Vilka böcker läser du? Vad är det som är bra med dem? Vad brukar dina favoritböcker 
handla om?

4. Vilket kön tycker du att huvudkaraktären i en bok ska ha? Berätta mer hur du tänker kring 
det. 

5. Tycker du att det är coolt att läsa böcker? Berätta mer om hur du tänker kring det. 

6. Tycker du att det är viktigt att läsa böcker? Berätta mer om hur du tänker kring det.

7. Vilken av de här fyra böckerna skulle du helst välja att läsa? Berätta mer om ditt val. 

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa boken Den döda hunden av Petter Lidbeck? Berätta mer 
hur du tänker kring det. 

9. Skulle du kunna tänka dig att läsa boken Fixa pengar, annars…! av Lena Lilleste? Berätta 
mer hur du tänker kring det. 

10. Skulle du kunna tänka dig att läsa boken Harry Potter av J.K. Rowling? Berätta mer hur 
du tänker kring det. 

11. Skulle du kunna tänka dig att läsa boken Eva och Adam av Måns Gahrton? Berätta mer 
hur du tänker kring det. 
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Bilaga 3

Hej!

Mitt namn är Anna Harju och jag är lärarstudent på Högskolan i Gävle. Jag läser nu min sista 
termin och ska skriva ett examensarbete innan jag får ut min efterlängtade lärarexamen. Jag är 
intresserad av flickors och pojkars läsvanor och läspreferenser och det är detta ämne som min 
uppsats kommer att beröra. Jag tänkte göra denna undersökning i årskurs 5 och 6 och ämnar 
först att lämna ut en enkät där eleverna kommer att få besvara frågor rörande hur ofta de läser, 
om de tycker om att läsa, vad för slags böcker de väljer att läsa o.s.v. Jag kommer även att 
intervjua sex elever, tre pojkar och tre flickor, som jag i samråd med klassens lärare kommer 
att välja ut. Vilka dessa blir är ännu inte klart. Frågorna jag kommer att ställa i intervjun 
handlar också om hur elevernas läsvanor och läspreferenser ser ut. 
Svaren som eleverna lämnar kommer att vara anonyma och de uppgifter som lämnas kommer 
endast att användas av mig för att besvara uppsatsens frågeställningar. Efter att 
undersökningen är avslutad kommer det material som samlats in arkiveras för ett år där endast 
jag har tillträde till dessa uppgifter. Elevernas deltagande är frivilligt och de har rätt att när 
som helst avbryta sin medverkan i undersökningen. Eftersom eleverna är under 15 år måste 
jag även ha Er tillåtelse som vårdnadshavare. Jag blir väldigt glad om så många som möjligt 
kan och vill vara med i denna undersökning! 
Jag vore väldigt tacksam om jag kunde få Ert svar senast fredagen den 16:e oktober. 

Eleven _________________________________har tillåtelse att delta i enkätundersökningen.

 Ja
 Nej

Eleven _________________________________har tillåtelse att delta i intervjun.

 Ja
 Nej

Underskrift av 
vårdnadshavare________________________________________________Datum_________

Underskrift av
vårdnadshavare________________________________________________Datum_________

Om det är något Ni undrar över så tveka inte att kontakta mig!
plu05ahu@student.hig.se
Mobilnr: XXXXX
Hem: XXXXX  

Tack på förhand! //Anna Harju
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