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Abstract 
Ungdomars frivilliga läsning av skönlitteratur har minskat de senaste åren och detta 
framförallt bland pojkar. Syftet med undersökningen var att undersöka om skolan är 
den källa till läsinspiration som deklareras i kursplanen och hur eleverna, med fokus 
på pojkar, upplever den skönlitteratur de möter i skolan. Med undersökningen som 
grund ges förslag på hur läraren kan påverka attityden till läsning. En kort historisk 
tillbakablick förklarar framväxten av begreppen högt och lågt i litteraturen och olika 
perspektiv på hur manlighet uppfattas presenteras. Det förklaras även varför läsning 
är av vikt och de didaktiska frågorna tydliggörs.   
 
Undersökningen bygger på en enkätundersökning besvarad av elever på två olika 
högstadieskolor. Dessutom fick några lärare svara på ett frågeformulär om sina 
åsikter och upplevelser kring elevers läsning.  
 
Resultatet av denna undersökning visar att 37% av eleverna inte finner någon 
inspiration till vidare läsning utanför skolan. Avsaknad av manliga förebilder som 
läser och manliga förebilder i skolan, bidrar till ett avståndstagande från 
skönlitteratur hos pojkar.      
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: läsning, högstadiet, pojkar, skönlitteratur, manlighet, identitet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi är två lärarstuderande på Högskolan Kristianstad, som studerar med inriktning mot 

högstadiet och gymnasiet. Våra ämnesinriktningar är historia och svenska. Som blivande 

lärare i svenska vill vi ge våra kommande elever en grund till lustfylld och stimulerande 

läsning. Efter en praktikperiod på olika högstadieskolor hamnade vi i samspråk om 

litteraturvalet vi sett i undervisningen. Vi kunde snabbt konstatera att våra handledare på 

praktikskolorna arbetade med vitt skild litteratur. Den ena handledarens undervisning 

dominerades av klassiska verk som Don Quijote och Robinson Crouse (författare) medan den 

andra främst använde sig av ungdomslitteratur. Att verkligheten är sådan är inte 

anmärkningsvärt eftersom svenska skolor inte har någon officiell litteraturkanon för lärare i 

svenska att utgå ifrån. Detta ger lärarna en stor frihet att välja vilken litteratur som får passera 

tröskeln till klassrummet. 

1.1.1 Pedagogisk relevans 

I kursplanen för svenska under mål att sträva mot står bland annat att undervisningen i 

svenska ska sträva efter att eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa 

litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse”. Idag finns det många olika 

fritidsintressen som konkurrerar med ungdomars läsning, vilket kan vara en av orsakerna till 

ett minskat intresse att läsa böcker. På senare tid har det kommit rapporter som visar att 

alltfler ungdomar, främst pojkar, väljer att aldrig läsa böcker på sin fritid. Undersökningar 

visar att ungdomar läser allt sämre och att de har svårt att förstå innebörden av olika sorters 

texter. I dagens informationssamhälle är det viktigt att snabbt kunna förstå olika sorters texter 

och att kunna granska dessa kritiskt. Därför anser vi att denna uppsats har en pedagogisk 

relevans för vår framtida yrkesutövning. Som aktiv eller blivande lärare är det viktigt att vara 

medveten om dessa tendenser. Denna uppsats handlar om vilken inverkan skolan har på 

ungdomars läsning och vad läraren kan göra för att inspirera främst pojkar till läsning. 

Anledningen till att fokus ligger på pojkar beror på att det finns forskning kring flickors 

läsvanor i större utsträckning än vad det gör för pojkar.  
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1.2  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inverkan skolan har på ungdomars läsning, 

vilken genre eleverna tilltalas av, samt om skolan är den källa till läslust och fortsatt egen 

läsning som styrdokumenten anger. Syftet är även att söka svar på varför pojkar läser mindre 

och att undersöka vad läraren kan göra för att inspirera pojkar till läsning av skönlitteratur. 

 

1.3 Arbetets disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av uppsatsens bakgrund vars inriktning är vald mot 

litteraturläsning i skolan och ungdomars läsvanor. Under detta kapitel preciseras även syftet 

med uppsatsen. 

Efter detta följer en kort sammanfattning av vad styrdokumenten säger om ämnet svenska och 

litteratur. Därefter beskrivs framväxten samt innebörden av begreppen hög- och låglitteratur. 

Detta följs av olika aspekter kring vad manlighet är. I detta kapitel presenteras även varför 

ungdomar ska läsa och därefter de didaktiska frågorna. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning av litteraturdelen.  

I empiridelen presenteras en problemprecisering på vilken metod och genomförande byggs 

vidare på. Detta följs av en beskrivning av urvalet samt en redogörelse för valet av 

enkätundersökning och frågeformulär.  

Kapitel 4 inleds med resultatet av det totala antalet elevsvar på frågorna i elevenkäten 

presenterade i tabellform. Resultatet av undersökningen för de två olika skolorna redovisas, 

vilket följs upp av ett sammanfattande resultat för vardera skolan. Sist i detta kapitel redovisas 

resultatet från lärarnas frågeformulär.  

I den avslutande diskussionen ställs resultat från litteraturgenomgången och den empiriska 

undersökningen i förhållande till varandra. Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning 

av uppsatsens litteraturgenomgång, empiri och resultatdel. 
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2 Litteraturdelen 

2.1 Vad säger styrdokumenten? 
I Lpo 94 kan bland annat följande läsas under Mål att uppnå i grundskolan, där står det att 

skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift, 

• Har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska 

kulturarv, 

• Utvecklat förståelse för andra kulturer. 

I kursplanen i svenska för högstadiet framgår litteraturens och läsningens syften tydligare än i 

Lpo 94. Här kan läsas hur ämnet svenska via träning ska utveckla elevens förmåga att lyssna, 

tala, skriva, se och via skönlitteratur uppleva och lära. Kursplanen hänvisar också till det 

informationssamhälle vi idag lever i som ställer krav på språkförmågan för kunna hantera, dra 

nytta av och bedöma värdet av texter. Tillsammans med film och teater nämns också 

litteraturen som en del av vårt kulturarv som ska förmedla kunskap och värderingar. Under 

Mål att sträva mot kan bland annat följande läsas om hur skolan i sin undervisning i svenska 

ska sträva efter att eleven 

• Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 

hand och av eget intresse, 

• Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 

med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 

• Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

• Får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och 

författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar 

av världen, 

• Utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap, 
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• Stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt till 

att ta aktiv del i kulturutbudet. 

Vidare under Ämnets karaktär och uppbyggnad står att eleven genom litteratur ska skapa 

möjligheter att uttrycka vad de känner och tänker.  Genom litteraturen skapas gemensamma 

upplevelser att reflektera och samtala om. Utöver det svenska språket ges också kunskap i 

andra kulturer och omvärlden. Under underrubriken skönlitteratur, film och teater står skrivit 

hur dessa tre ska samverka för att delge lärdomar och upplevelser som spänning, humor och 

glädje. De ska hjälpa eleven att skapa sig en identitet, att förstå både sig själv och världen. 

Dessutom kan skönlitteratur, film och teater bidra till omprövande av värderingar och 

attityder, men även skapa empati och förståelse för det som är annorlunda. Via litteratur kan 

eleven förflyttas genom olika tider och till olika länder och därigenom nå insikt om barns, 

kvinnors och mäns olika livsvillkor.    

2.2 Högt och lågt i litteraturen 
År 1842 infördes i Sverige den allmänna folkskolan och enligt folkskolestadgan skulle det 

därmed finnas minst en skola i varje socken. Under 1800-talet sågs skolämnet svenska främst 

som ett språkämne, för att under första halvan av 1900-talet istället uppfattas som ett 

litteratur- och bildningsämne. De senaste decennierna har ämnet återigen dominerats av den 

språkliga delen (Andersson, Persson & Thavenius 1999). Guds största gåva till mänskligheten 

var enligt Luther boktryckarkonsten vilken uppfanns av Johann Gutenberg under mitten av 

1400-talet (Nationalencyklopedin 2000). Luther ville att alla skulle lära sig läsa, bibeln 

översättas till nationalspråken och kyrkans predikningar hållas på det lokala språket och inte 

på de lärdes latin. Detta innebar att enskilda individer kunde ta del av Guds ord och 

kontrollera att predikan följde dessa. Den nya boktryckarkonsten möjliggjorde en form av 

masskommunikation. Istället för att söka sig till särskilda lärosäten som i Bologna eller i 

Paris, kom denna massproduktions utveckling istället att innebära att texterna sökte upp 

läsaren (Säljö 2005).             

Under 1800-talet började nationalismen få fäste i Sverige, vilket även märktes i den svenska 

skolan. Den svenska litteraturen började värderas lika högt som de antika klassikerna som 

tidigare varit de ledande (Andersson, Persson & Thavenius 1999). Vid mitten av 1800-talet 

sågs poesin som den främsta genren följt av drama och versepos. När romangenren vid denna 

tid gjorde sig gällande var den en tämligen ny och obekant kulturform. Det som upplevs som 

nytt och som inte kan placeras in i givna mönster och fack möts ofta av rädsla, något vi erfar 
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även idag (Öhman 2002). Öhman menar att det var med äventyrsromanerna under 1840- och 

1850-talet som det först börjar tänkas i högt och lågt inom litteraturen. Det vanligaste 

argumentet mot romanerna var kommersialism, att dessa var tjocka ansågs av kritikerna bero 

på betalningen som utgick efter antalet tryckark. Följden blev enligt kritikerna invecklade 

intriger för att producera tjocka böcker som gav bra avkastning, på bekostnad av det 

konstnärliga.  Romangenren växte och blev alltmer populär varför argument framfördes om 

risken den bar med sig av ett moraliskt förfall, vilket framförallt kunde drabba ungdomen. Det 

framfördes åsikter om att förutom ungdomen även skydda samhället mot denna låglitteratur. I 

kritiken mot denna låga litteratur återkom argument som att den var lättåtkomlig, 

passiviserande, omoralisk och förförisk och allt detta återigen framförallt för ungdomen 

(Öhman 2002). 

På detta sätt kom låglitteraturen att representeras av den hotfulla massmarknadslitteraturen 

medan den höga kom att bygga på en kanon. Denna kanon växte fram sedan litteratur blivit ett 

eget ämne och det ansågs värt att forska och undervisa i ämnets nationella särdrag. 

Litteraturstudierna skulle bygga på landets största och bästa diktare och inga andra. Därmed 

fanns det redan tidigt i skolämnets upptakt inbyggda värderingar. Det uppstod en kanon där 

dessa speciellt utvalda verk och författare samlades. Grundstommen i denna kanon kom att 

utgöras av Esaias Tegnér, Johan Ludvig Runeberg, Erik Gustaf Geijer och Viktor Rydberg. 

Denna indelning i hög- och låglitteratur kom att dominera ända fram till 1960- talet. Synen på 

litteratur styrdes även av uppfattningen att verken inte behövde tolkas eftersom det var 

vedertaget att verken tolkades och upplevdes lika av olika läsare. Litteraturen sågs som  

köns- och klassneutral. På denna tradition grundas skolans syn på svenska och litteratur, 

denna indelning i låg- och höglitteratur lever fortfarande kvar (Andersson, Persson & 

Thavenius 1999).  

Till skolan har låglitteraturen länge inte varit välkommen och till viss del är det så även idag. 

Det uppfattades som tillräckligt att elevernas fritid präglades av denna form av litteratur. 

(Ibid). Under 1970- talet började forskning ske i Sverige om låglitteratur, även kallad för 

masslitteratur, kiosklitteratur och skräplitteratur för att nämna några. Utgångsläget var att 

detta var en mindervärdig litteratur och nu skulle de fördomar som spreds via denna litteratur 

utredas. Olika förklaringsmodeller om den låga litteraturen följde, som förmedlare av falsk 

ideologi eller som en sjukdom som krävde botning (Öhman 2002). I skolan innebar denna 

forskning under 1970- talet att fördömandet av populärkulturen uppmjukades något. Nu var 

det accepterat att elever använde denna litteratur men endast som inkörsport i strävan mot den 
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bättre och finare litteraturen. Men det var viktigt att betona och förklara låglitteraturens 

kommersiella roll i kulturindustrin (”Valet står inte mellan Spice Girls och Strindberg” i 

Sydsvenska Dagbladet 2001-03-19). 

Under 1980- och 1990- talet ändrades synen främst på konsumenten, som inte längre ansågs 

bli lurad. Nu sågs istället låglitteratur, popmusik, teve med mera som konsumenters sätt att 

bearbeta konflikter och bekymmer i vardagen (Öhman 2002). Sedan dess har motståndet mot 

populärkulturen ytterligare tonats ned. En möjlig förklaring till detta kan vara att nuvarande 

lärargenerationer växt upp med denna litteratur och andra medier som en naturlig del av 

samhället och vardagen. Det finns de som menar att skolans undervisning borde innehålla 

både låglitteratur och höglitteratur, medan andra hävdar att ungdomen i skolan ska erbjudas 

något annorlunda, nytt och icke-igenkännande, eftersom de på fritiden redan möter 

låglitteraturen (”Valet står inte mellan Spice Girls och Strindberg” i Sydsvenska Dagbladet 

2001-03-19). En förklaring till läsmotståndet bland elever kan vara denna icke-igenkännliga 

läsning, eftersom läsningen inte längre handlar om elevens område och erfarenheter (”Utan 

klassiker är man kokt” i Dagens Nyheter 2004-09-21). 

2.3   Manlig identitet och ideal                      

Från antiken till 1800 –talet, som också kan kallas för den förindustriella tiden, var det faderns 

roll som stod i centrum. Samhällslivet präglades av det manliga perspektivet och mannen var 

juridiskt sett den viktigaste föräldern. Men industrialiseringen som följde innebar att männen 

avskildes från hemmet. Mannen blev den huvudsakliga familjeförsörjaren. Senare under 

1900–talet kom samhället som vilade på den traditionella familjemodellen, med mannen som 

försörjare och kvinnan som vårdarinna av hem och barn att försvagas. Mer arbetskraft 

behövdes nu till industrin och även kvinnan begav sig ut att förvärvsarbeta, vilket kom att 

påverka den tidigare indelningen i rollfördelningen mellan könen. En samhällsförändring 

krävdes med mer jämställdhet mellan könen, kvinnan kunde inte ensam sköta hela ansvaret 

för hemmet samtidigt som hon lönearbetade (Ekman 1995). 

Vad är manlighet? Vid uppsökning av ordet manlig i en synonymordbok beskrivs först att 

dess motsats är kvinnlig, därefter följer beskrivande ord som modig, karlavulen, hård och 

rakryggad. Ordet kvinnlig beskrivs som öm, omtänksam och moderlig. Med dessa 

beskrivningar framträder manligt och kvinnligt som varandras motsatser. De manliga orden 
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tyder på styrka som enskild individ och mer målinriktade, medan de beskrivande orden för 

kvinnlig mer tyder på omsorg och gemenskap (Ekman 1995). 

Thomas Johansson som bland annat bedriver mansforskning, har konstaterat att pojkar ofta 

idealiserar fadern. Han menar att flickor vanligen söker förebilder bland både män och 

kvinnor medan pojkars idoler främst är överdrivet manliga. Tonårspojkens psykologi består 

till stor del av fysiska aktiviteter, bekräftelse, äventyr och avståndstagande från flickor, enligt 

Johansson. Detta är något som författaren Marika Andræ har upptäckt att också Wahlströms 

pojkböcker många gånger också präglas av. I dessa böcker är dessutom självkontrollen 

mycket viktig, liksom relationer pojkar emellan och strävan efter att uppnå status bland 

kamraterna. Vanligtvis är hierarki och lydnad också viktigt i dessa böcker och avsaknad av 

självbehärskning resulterar i ett okontrollerbart beteende eller destruktiva handlingar.   

Andræ har funnit vissa likheter i pojk- och flickböcker som hederlighet (får ofta belöning i 

böckerna av ett sådant beteende), ordentlighet och frisk och sundhet. Wahlströms berättelser 

består i huvudsak av två pojkkategorier, antingen som äventyrsberättelser som innebär ett 

växande som person, eller som ett pojkgäng skildrade i vardagsmiljö där mansbilden utgörs 

av gängledare eller någon vuxen person. Genom den utmaning som pojken ställs inför i boken 

formas pojken till man. Huvudpersonen är först någon som läsaren identifierar sig med, för att 

under bokens gång utvecklas och växa till en förebild för läsaren (Andræ 2001).   

2.3.1 Olika perspektiv 

Det finns en mängd olika perspektiv att se manlighet ur. Flera olika perspektiv finns 

representerade i En mans bok, skriven av Daniel Ekman. Här följer en sammanfattning av de 

fyra olika perspektiven som enligt Ekman möjligen kan förklara vilka olika mansbilder och 

krav som finns, förväntas eller växer fram.  

Psykologiskt perspektiv 

Det psykologiska perspektivet utgår från individen, vars ideala livssituation bygger på en 

könsrollsidentitet som ges från föräldern av samma kön. En faders frånvaro eller en 

överbeskyddande moder försvårar en pojkes strävan efter en könsrollsidentitet. Inom 

barnomsorg och skola är personalen övervägande kvinnlig, vilket ytterligare försvårar pojkens 

strävan efter en maskulin identitet. Många psykologer menar att pojkar har ett behov att 

tillägna sig egenskaper, attityder och intressen som bekräftar deras biologiska könstillhörighet 

(Ekman 1995).   
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Sociologiskt perspektiv 

Inom detta perspektiv riktas främst uppmärksamhet mot de förväntningar som riktas mot män. 

De huvudsakliga förväntningarna kan delas upp i fyra områden 

1. Undvik allt som uppfattas som kvinnligt. 

2. Var konkurrens- och framgångsinriktad. 

3. Visa prov på styrka och självförtroende. 

4. Var djärv och aggressiv (Ibid s71.).   

Vissa sociologer anser att dessa ovannämnda förväntningar har blivit självklara och naturliga 

uttryck för manlighet. Vidare indelas manligheten i traditionell och modern, där det 

traditionella betonar fysisk styrka och aggressivitet medan den moderna lägger tyngdpunkten 

på framgång och självbehärskning. Arbete och idrott framlyfts som områden vilka särskilt 

engagerar männen. Denna starka förankring till arbetet antas komma från industrialiseringen 

och kapitalismen, ur vilken de två sfärerna familje- och produktionssfärerna växte. Arbetet 

utanför hemmet, var som tidigare nämnts, främst mannens område och antas än idag ligga till 

grund för den manliga synen att arbetet är det centrala i livet. Mannen ses också enligt 

sociologerna som kapitalistisk, konkurrens- och prestationsinriktad. De två sistnämnda, 

konkurrera och prestera, kan mannen få utlopp för inom sporten (Ibid).   

Massmedias perspektiv 

Männen i annonserna lever i regel ett fritt och rikt liv. Kvinnornas uppgift framlyfts främst 

som att underlätta och göra mannens tillvaro mer behaglig. En fråga som Ekman lyfter fram 

är varför inte reklamen är mer jämställd, själv tror han att det kan förklaras med att 

reklammakarna framför allt är män.  På senare tid har männen också framträtt som objekt och 

får i reklamen även vara mjuka, passiva och kroppsmedvetna. Forskarna inom medias område 

menar att den kvinnliga framställningen i princip förblivit ensidig medan mannens 

maskulinitet breddats (Ibid). Sju av tio personer som intervjuas eller finns på bild på TV- 

nyheterna är män. När kvinnor intervjuas pratar de nästan alltid om något privat, som sina 

barn eller sitt fritidsintresse. Män pratar om krig, ekonomi eller politik. Vanligaste ämnena i 

nyheterna är brott, sport och politik (www.flicka.gov.se/main.html). 

Idéhistoriskt perspektiv inom litteraturen 

I litteraturen sker möten med en mängd olika litterära hjältar som ger olika förhållningssätt till 

manlighet till exempel Don Juan, Tarzan, Fantomen och James Bond. Dessa är några exempel 
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på manliga roller att antingen ikläda sig eller ta avstånd ifrån. Både Don Juan och Tarzan 

handlar om fadersuppror. Don Juan ifrågasätter kungen, Gud och sin egen far, medan Tarzan 

dödar sin apfar. Tarzan kom från en adlig ätt men uppfostrades av apor. Boken om Tarzan 

kom ut i början av 1900- talet och han blev den första muskelknutteidolen, Tarzan var utan 

konkurrens tills James Bond dök upp på 1960- talet. Bond stod för tuffhet, intellekt, teknik 

och stil, en person som dessutom passade in i konsumtionssamhället (Ekman 1995). 

2.3.2 En jämförelse mellan flickors och pojkars läsning 

I England har utbildningsdepartementet, enligt Dagens Nyheter, konstaterat att flickor klarar 

sig bättre i läsning, matematik och muntlig och skriftlig framställning. Flickor lär sig snabbt 

att läsa när de är små och deras slutbetyg är bättre än pojkars. Pojkars sämre resultat har 

resulterat i att utbildningsdepartementet i England utvecklat en hemsida där orsaker och 

förklaringar ges som 

• Att flickor är bättre på samarbete genom att prata och dela med sig. De är mognare 

och har utvecklat bättre strategier att lära sig. 

• Att en del pojkar föraktar auktoriteter, akademiskt arbete och formell kompetens. 

• Att det finns olika könsmässiga spel mellan elever och lärare i klassrummet, uppfattar 

i synnerhet vissa pojkar. 

• Att killarnas grabbighet, trots, skrik och skrän, påverkar deras förutsättningar negativt 

när de försöker söka och definiera sin manlighet. 

• Att pojkar försöker undvika misstag och rädslan kring att de inte ska kunna och inte 

kan vinna leder till en kultur bland pojkarna att de inte ens vill försöka.  

(”Pojkar på efterkälken i skolan” i Dagens Nyheter 2003-11-06) 

Ovan nämns bland annat att en del pojkar föraktar auktoriteter. För dessa elever finns det flera 

tillfällen i klassrummet där lärarens direktiv eller planering kan uppfattas som en 

maktdemonstration. Många gånger kan lärarens val av exempelvis böcker, tyckas 

odemokratiska och underliga. Eleverna vet inte vilka orsaker, värderingar och avsikter som 

finns bakom lärarens val (Molloy 2003). 

I det svenska samhället visar forskning att gapet i läsförmågan mellan flickor och pojkar 

verkar öka. Flickor visar fortfarande bra resultat. Att bearbeta information är något som både 

flickor och pojkar blir allt sämre på, vilket märks i hela landet och i alla samhällsklasser. 

Gunilla Molloy, verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm, menar att många pojkar 

fortfarande styrs av ett grabbideal där man som pojke vinner respekt genom att vara stor, stark 
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och kaxig. Att läsa är för dessa pojkar förknippat med kvinnlighet. Med det sociologiska 

synsättet i minnet, se ovan, som beskriver hur pojkar försöker ta avstånd till allt som uppfattas 

som kvinnligt, blir avståndstagande till läsning naturligt men även problematiskt. Molloy 

menar också att det behövs flera manliga läsförebilder utanför skolan. Om män utanför skolan 

signalerar att läsning är oviktigt, blir det svårt att omvända pojkar till en positiv syn på 

läsning. Det räcker inte med en förebild i svenskläraren, menar Molloy. (”Pojkar får allt 

svårare i skolan” i Svenska Dagbladet 2005-09-11)  

Mats Myrberg, verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm, har också noterat lässvårigheter 

bland elever och poängterar vikten av högläsning för barn, något han menar inte kan ersättas 

av något annat. Han menar att i dagens samhälle lämnas barns språkutveckling över till teve 

och video, vilket Myrberg tror beror på föräldrars tidspress. Lässvårigheter är inte ett 

exklusivt pojkproblem men det är pojkar som väljer bort läsningen. Detta är något som 

bekymrar Myrberg, som menar att följden av detta blir att pojkar inte klarar och kanske inte 

heller vill fortsätta in i utbildningssamhället.  Han ser också ett samband mellan en försämrad 

lärarutbildning under 1990- talet i läs och skrivinlärning och pensionering av pedagoger med 

gedigen utbildning inom samma område. Detta resulterar enligt Myrberg i att elever med allt 

större problem i skolan möter pedagoger med sämre lärarkompetens (”Pojkar får allt svårare i 

skolan” i Svenska Dagbladet 2005-09-11). 

I skolan domineras skönlitteraturläsningen av manliga författare och manliga huvudpersoner. 

Detta innebär att skolan i sitt val av litteratur, bekräftar uppfattningen att flickor är mindre 

synliga än pojkar. För flickor har det blivit en vana att läsa böcker där det endast förekommer 

män. När flickor läser böcker med manliga huvudpersoner lägger de en annan tolkning och 

utläsning av texten än pojkar. Flickor försöker använda det de läser i relation till sin egen 

självbild och använder det lästa i sin syn på sig själv. Om pojkar läser en bok med en kvinnlig 

huvudperson, vilket de inte vill göra enligt Molloy, försöker de istället distansera sig från de 

egenskaper som de finner kvinnliga som medkänsla och inlevelseförmågan. Detta i sin tur gör 

att boksamtal låser pojkar att inte tala om känslor som läsningen väckt, eftersom rådande 

genusregler i klassrummet säger att pojkar ska ta avstånd från det som upplevs som kvinnligt. 

I en disharmonisk klass med pojkhierarki måste pojkar tänka på vad de säger och gör för att 

inte förlora sin position i gruppen (Ibid). ”Det ”krävs” av dem att de skall göra detta då de 

straffas med löje eller uteslutning om de beter sig på ett sätt som inte anses ”könskorrekt”. De 

är följaktligen skyldiga att utföra varje social handling som en man eller som en kvinna.” 

(Ibid s 68.) 
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2.4 Läsandet i tonåren 
Alla barn lär sig läsa någon gång i livet, vanligast är när de börjar skolan. För att följa barns 

utveckling när det gäller läsning kan läsningen delas in i fyra utvecklingsstadier. Dessa kallas 

för pseudoläsning, logografisk läsning, fonologisk läsning samt ortografisk läsning. Här följer 

en kort presentation av de olika stadierna. 

• Pseudoläsning 

Under detta stadium är det viktigt med goda förebilder, barnen lär sig härma och låtsats hämta 

samma information som de vuxna. Det viktigaste i detta stadium är att eleven uppfattar att det 

är roligt att läsa och skriva.  

• Logografisk läsning 

I detta stadium börjar helordsläsning, vilket innebär aktivering av främst höger hjärnhalva. 

Barnet känner igen det egna namnet, vilket inte betyder att det finns förståelse för den 

alfabetiska principen. Långa ord är inte svårare än kortare. Viktigast är att läslusten och 

nyfikenheten finns hos barnet.  

• Fonologisk läsning 

Barnet är på väg att upptäcka den alfabetiska koden genom att upptäcka samband mellan ljud 

och bokstavssymbol vilket barn ljudar sig fram till.   

” Om inlärningen väcker känslor och är lekfull och stimulerande så frigörs signalsubstansen, 

som går direkt till hjärnbarken och då ökar cellernas aktivitet i hjärnan.” (Norberg 2003, s28.)  

• Ortografisk läsning 

I det sista stadiet har barnet lärt sig känna igen bokstäver, vilket skapas i långtidsminnet. En 

god läsare läser flera 100 gånger så mycket text som en dålig läsare och denna skillnad 

accelererar genom åren (Norberg 2003). 

I boken Läslust och lättläst av Inger Norberg ges förklaringar till varför ungdomar inte läser. 

Några av dessa är att ungdomar helt enkelt inte förstår vad de läser och inte kan läsa mellan 

raderna i en text. Ungdomar har svårt att förstå satir, ironi samt förstår inte förekommande 

liknelser i en bok. Förklaringen till varför flickor läser mer beror enligt Norberg på att flickor 

har ett bredare lässortiment samt använder litteratur i sökning efter hjälp om personliga 

problem.     

Lärarnas Riksförbund har gjort en rapport kallad ”Läsa för att lära” en undersökning om 

högstadieelevers läsvanor. I denna rapport framkommer det att var fjärde pojke aldrig läser 

böcker på sin fritid. Bland flickor var motsvarande var tionde flicka. Undersökningen är 
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baserad på 1168 högstadieelevers svar på en enkät, som utdelats i hela Sverige (”Debatt 29/9 

Lärarnas Riksförbund: Var femte elev läser aldrig en bok i skolan” Göteborgs Posten 2005-

09-28). I undersökningen fick eleverna även rangordna sina fritidsintressen, vilket visade att 

surfa på nätet, spela datorspel och att idrotta rangordnades högst, medan läsning av 

skönlitterära böcker först kom på elfte plats (”Var tredje pojke i nian vill inte läsa” i Svenska 

Dagbladet 2005-09-29).  

Något som ”Läsa för att lära” också visar är att läsintresset även tenderar att minska med 

åldern. Av pojkarna i sjuan anger 17% att de inte läser utanför skolan, och bland pojkarna i 

nian har denna siffra ökat till 31%. En förklaring som ges till pojkars minskade intresse för 

läsning är även här att det kan upplevas som omanligt att läsa. Det framkommer även i 

undersökningen att klasskillnaderna påverkar läsningen. I de hem där föräldrarna saknar 

högskoleutbildning uppger nästan var femte elev att de inte läser. Men i familjer där 

föräldrarna är akademiker är det bara var tionde elev som inte läser. På frågan om hur mycket 

de läser i skolan, framkom det att var femte elev aldrig läser skönlitteratur i skolan. I samma 

undersökning djupintervjuades även femton lärare. Det framkom via dessa lärare att det i 

huvudsak förekom tre grupper bland eleverna. 

1. Elever som läser mycket. Ofta mogna elever som reflekterar när de läser. Elever i 

denna grupp representeras ofta av flickor.  

2. Genreslukarna, denna grupp består av elever som läser mycket, men ofta böcker från 

samma genre. 

3. ”Tvångsläsarna”, läser bara när de måste eller tillsägs (”Debatt 29/9 Lärarnas 

Riksförbund: Var femte elev läser aldrig en bok i skolan” Göteborgs Posten 2005-09-

28). 

Lärarnas Riksförbund har även undersökt vad flickor respektive pojkar helst läser. Här följer 

de tre populäraste genren för flickor och pojkar. 

Flickor: Pojkar: 

1. Ungdomsböcker 1. Fantasy 

2. Kärleksböcker 2. Ungdomsböcker 

3. Deckare 3. Äventyrsböcker 

Figur 1: Rangordning av de tre populäraste genrerna för flickor och pojkar. (”Var tredje pojke i nian vill 

inte läsa” Svenska Dagbladet 2005-09-29) 
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2.5 Varför ska vi läsa skönlitteratur?  
Säljö beskriver hur läsning befriar människan från ett perspektiv från här och nu till ett 

omvärldsperspektiv. Detta menar han är skillnaden mot talet, där den som formulerar sitt 

budskap är beroende av att en eller flera mottagare finns på samma plats samtidigt. Texten 

däremot kan röra sig i både tid och rum. Samtidigt är det en enkelriktad kommunikation utan 

avsändarens närvaro. Den som skrivit texten kan inte gripa in i läsarens tolkning, vilket 

fungerar i ett samtal. Som kommunikationsform innebär detta att texten skiljer budskapet från 

sändaren. Säljö menar att läsning vidgar läsarens perspektiv som får del i en större och mer 

varierad värld. Läsarens referensramar och omvärldsuppfattning ändras och den egna 

omgivningen och samhället kan ses ur andra ögon. Detta innebär att texter även bär på en 

demokratisk kapacitet. Individen kan läsa olika källor och kontrollera dess trovärdighet och 

hållbarhet. Detta kan som exempel ge konsekvenser för samhället och auktoritetsförhållanden 

menar Säljö (Säljö 2005). 

Vanliga argument för läsning, enligt Brodow, är förbättrad läsförmåga och utökat ordförråd. 

Men detta menar Brodow är inget som motiverar just läsning av skönlitteratur, eftersom 

samma mål kan uppnås via läsning av exempelvis tidningar eller fackböcker. Brodow 

resonerar likt Säljö då han menar att bättre argument för läsning av skönlitteratur är att den 

ger oss möten med andra människor och deras livsöden, kulturer och dess olika miljöer. 

Litteraturen kan även ge kunskap om relationer, tankar och känslor utanför det vanliga 

vardagslivet. Dessutom möter läsaren miljöer i både nutid och förfluten tid (Brodow m fl 

2005).  Även Norberg ger en förklaring till varför det är viktigt att läsa skönlitteratur.  Utöver 

språkutvecklingen nämns här vikten av att väcka läslusten och befrämja läsintresset på många 

olika sätt och för att lyckas med detta gäller det att satsa på lärarnas fortbildning med bland 

annat konferenser och föreläsningar (Norberg 2003). Precis som Brodow menar Arvidsson att 

läsning leder till ökat ordförråd men även till funderingar, reflektioner och tidsfördriv. Idag 

finns det böcker för alla, allt från science fiction till komedier, urvalet på biblioteken är stort. 

Det är viktigt att lära sig läsa i unga år, missas detta kan det leda till att man aldrig lär sig det. 

Arvidsson menar att läsning utvecklar även den intellektuella förmågan när man kommer ut i 

arbetslivet (Arvidsson 2000). 

Till skolan kommer inte alla barn rustade med berättelser och sagor, alla barn kommer inte 

heller ur trygga miljöer som ger möjligheter att pröva inre förmågor. Gemensamt för alla barn 

är att de kommer till skolan med erfarenheter som de ska få möjlighet att klä i språk och att 
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vidareutveckla. Skolan måste fungera som en stödjande inrättning och platsen för berättelser, 

sagor, högläsning och egen tyst läsning. Samhället har inte råd att inte ge barnen ett rikt 

berättande och främja en rik språklig utveckling och förmåga. Läsning är inbjudan till skolan, 

samhället, den värld som beskrivs med skrivna ord, minnen och framtiden. Samhället kräver 

läsförmåga, ett krav som idag är naturligt. För att kunna förstå en text krävs även att kunna 

analysera, tolka, och kritisera. Det är även viktigt att vara källkritisk och att kunna skumläsa, 

snabbläsa och djupläsa. En grundläggande förmåga måste eleverna få för att behärska språket 

och en tilltro till den förmågan. Den som inte erövrar denna färdighet står ohjälpligt utanför 

(Norberg 2003). 

Författaren Olof Lagercrantz menar att läsning ökar vår kunskap, vilket senare leder till 

skrivning. Läsning är en betydande del av all mänsklig aktivitet. Det som sker när vi läser är 

att ögat följer bokstäver, läsaren får möta varelser, natur och tankar. Böcker ger läsaren en 

förnimmelse av att det är vår egen erfarenhet som återberättas (Lagercrantz 1985). Vid 

läsning aktiveras många områden av hjärnan. Forskningen har kommit fram till att en 

förståelse av läsningen kräver att man inte bara studerar ögonen utan även minnet. Det finns 

två grundläggande villkor för att man ska läsa, det ska vara intressant läsmaterial som upplevs 

som meningsfullt av eleven och att det finns en mer erfaren läsare som är vägledare (Smith 

1997). 

2.6 De didaktiska frågorna 
Det finns fyra didaktiska frågor vilka omfattar vad, hur, varför samt vem. Enligt Gunilla 

Molloy kan en lärare ha runt 100-150 elever att observera utvecklingen av. Skrivningar har 

använts som mät- och kontrollinstrument under århundraden. Detta beroende på att läraren 

behöver underlag för betygsbedömning och för att kunna se vad eleven lärt sig. De flesta 

eleverna pratar om sin kunskapsprocess utifrån vad de hade på sista skrivningen jämfört med 

de tidigare. Molloy anser att det hade varit önskvärt om eleverna reflekterade över hela sin 

utbildning istället för att se en del av den. I dagens skola finns rutinen att ge eleverna 

skriftliga läxförhör, vilket har ökat. Skrivningar testar endast minnets funktioner och ger inte 

eleven och läraren den viktiga kunskap om det individuella kunskapserövrande som 

kontinuerliga reflektioner över den egna processen gör. Inlärningen blir effektivare då eleven 

får kunskap om sin egen inlärningsprocess (Molloy 2003). 
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Vem undervisar jag? Det svaret varierar från år till år, varje klass är unik eftersom varje 

individ är unik. Detta leder till att undervisningen är omväxlande och en kreativ utmaning för 

läraren. Molloy anser att det finns en hel del faktorer som läraren måste ta hänsyn till innan 

undervisningen kan starta. Hon anser att vem man undervisar inte skall utesluta någon elev i 

klassen, vid första mötet med 30 stycken tonåringar kan det vara svårt att se alla elever som 

enskilda individer med speciella förutsättningar. Hon menar att ju mer kunskap läraren har om 

klassen desto lättare får läraren att visa hänsyn och förståelse för sina elevers olika 

förutsättningar och förmågor till inlärning. Då eleven känner sig trygg i klassrummet öppnas 

eleven för ny kunskap. Genom att använda frågan vem undervisar jag funderar läraren över 

hur elevernas läs- och skrivundervisning ska planeras och bedrivas utifrån elevens 

individuella nivå (Molloy 1996). 

Enligt Molloy är det viktigt att lärarna funderar över de signaler som eleverna sänder. Enligt 

henne är det elever med mest förkunskap som är intresserade av undervisningen. Dessa elever 

är i minst behov av skolans undervisning. I skolans värld finns det alltid elever med 

bristfälligt språk, enligt myten är det dessa elever som läser minst. Unga människor träder in i 

spänningsfältet mellan teori och praktik. Det som läraren måste reflektera över är att det inte 

endast handlar om ett känslomässigt engagemang i andras barn, utan även om ett genomtänkt 

didaktiskt synsätt och en ständigt pågående reflektion över den egna arbetsprocessen (Molloy 

1996).  

Den didaktiska frågan vem kan resultera i den för läraren nödvändiga rutiniseringen. Elever i 

en hel klass kan uppskatta en bok vilken nästa klass avvisar. Om lärarens rutinisering utesluter 

en reflektion över vem man undervisar kan de signaler som eleverna skickar uppfattas som 

destruktiva istället för att användas konstruktivt (Molloy 2003). Varje lektion visar ett val av 

kunskap. Den kunskap som eleven får av skolan blir även anhängare av det val av 

lektionsinnehåll som läraren gör. Läraren gör även en grundläggande faktor för den relation 

som läraren upprättar mellan sig och eleven. Den lärare som utgår ifrån elevernas verklighet i 

sitt val av vad, får troligen en annan relation till sina elever. Valet av vad innebär att 

undervisningen kan utgå ifrån elevernas erfarenheter då det blir mer dialogisk undervisning.  

Det är viktigt var läraren lägger tyngdpunkten i undervisningen eftersom de didaktiska 

frågorna huvudsakligen är innehållscentrerade (Molloy 2003). 

 Gunilla Molloy anser att vad man undervisar om kan avse att bokens innehåll är 

representativt för olika genrer. Då eleven ska tillämpa kunskap vid användning av litteratur 
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beror det på vad läraren vill ha ut av lektionerna, vad en elev kan lära sig av litteraturen. 

Vidare menar Molloy att goda läsvanor inte endast handlar om hur man läser utan även hur 

man arbetar med den lästa skönlitteraturen. Molloy menar att det är viktigt att redogöra för 

eleverna om varför man ska läsa. Lärarens val, kan som tidigare nämnts, ibland uppfattas av 

elever som uttryck för lärarens maktposition. Enligt henne är det av vikt att redogöra för 

eleverna om varför man ska läsa skönlitteratur i skolan så att inga komplikationer uppstår. Då 

läraren själv väljer böcker och inte utgår från elevperspektivet kan valet ibland uppfattas som 

egendomligt och odemokratiskt mot eleverna. Molloy anser att det är viktigt att eleverna har 

förståelse för sin omvärld, vilken beskrivs i skönlitteratur. Det är genom en didaktisk 

reflektion över ämnets innehåll och form som den enskilde läraren kan synliggöra kopplingen 

mellan ämnet och det övergripande demokratiperspektiv som läroplanen tar upp (Molloy 

2003).  

Enligt författaren Chambers är lärarens val det viktigaste. Barn förväntar sig att en lärare ska 

fatta beslut och att eleverna är i skolan för att lära sig. Han menar att när eleven lyssnat till 

deras argument och diskuterat dem, ska det fattas ett beslut. Sedan detta beslut är gjort 

förklaras detta val ur den bästa undervisningssynpunkten. Chambers menar även att lärarens 

val styrs av gamla favoriter, nya eller intressanta titlar, läsningens tidigare utveckling och 

tidigare erfarenheter. Enligt Chambers finns det tre olika sätt vid val av litteratur. Antingen 

gör läraren ett val, barnen gör ett val som läraren godkänner eller att någon annan auktoritet 

som läroplan eller klassuppsättning (Chambers 1993). 

2.7 Sorkprojektet 
Det finns ett projekt som startade 1997 på Gotland som kallas för Sorkprojektet (sork betyder 

pojke på gotländska). Projektets syfte är att stimulera barns läslust med särskild 

uppmärksamhet på pojkars läsning. Forskning som gjorts visar att pojkar väljer bort böcker 

där huvudpersonen är en flicka. Fokus har varit att stimulera alla barn till vidare läsning men 

pojkars läsning har varit det centrala i sorkprojektet. Projektet arbetar mycket målmedvetet 

med barn och vuxna, föräldrar och pedagoger för att sprida läsglädje och kunskap om barnets 

väg till det egna språket. Vidare hjälper projektet barnen med att utveckla sin fantasi och 

förmedla det växande och livskraftiga språket.  

(www.gotland.se/protokoll/KFPROT/kf2001/010326/kf030.html) 
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2.8 Litteratursammanfattning 
Av styrdokumenten framgår hur läsning i skolan ska få elever att läsa själva och av eget 

intresse, men även hur litteraturen är en del av vårt kulturarv och kan skapa förståelse för 

andra kulturer och förflytta sig över tid och rum. Kursplanen hänvisar även till det 

informationssamhälle vi idag lever i som ställer krav på språkförmågan att kunna hantera, dra 

nytta av och bedöma värdet av texter. 

Det beskrivs hur massproduktionen följde den nya boktryckarkonsten. En indelning i hög- och 

låglitteratur tog sin början vid mitten av 1800-talet, då äventyrsromanerna blev allt mer 

populära. Genren anklagades för att medföra moraliskt förfall och vara en fara för ungdomen. 

Låglitteraturen kom att utgöras av massmarknadslitteraturen medan höglitteraturen kom att 

bestå av en kanon byggd på utvalda författare. Litteraturen upplevdes som köns- och 

klassneutral. Länge har låglitteraturen varit bortkopplad från skolan, för att under 1970-talet 

börja få tillträde till skolan. Sedan dess har motståndet alltmer nedtonats, men finns 

fortfarande kvar.  

Läsningen kan delas in i fyra utvecklingsstadier. Dessa kallas för pseudoläsning, logografisk 

läsning, fonologisk läsning samt ortografisk läsning. Orsaken till minskad läsning av 

skönlitteratur förklaras vanligen bero på faktorer som ekonomi, avsaknad av läsande 

förebilder och föräldrar som inte engagerar sig i barnens läsning. Det är viktigt att komma 

ihåg att varje enskild individ har olika förutsättningar vid läsning. Alla barn kommer till 

skolan med erfarenheter som de ska få möjlighet att klä i språk och att vidareutveckla. Varje 

lektion visar ett val av prioriterad kunskap. Den kunskap som eleven får genom skolan hänger 

på de val som läraren gör.  

Könsrollsindelningen med mannen som försörjare och kvinnan som vårdare av barn och hem, 

kom genom industriella revolutionen och kvinnans förvärvsarbete att ändras. Mannen har 

länge setts som samhällets norm, men vad är det egentligen som kännetecknar manlighet? I 

pojkböcker betonas vikten av självkontroll och bekräftelse. Det finns även andra perspektiv på 

manlighet vilka har presenterats i form av det psykologiska, sociologiska, massmediala och 

det idéhistoriska perspektivet.  

Enligt Lärarnas Riksförbund ökar gapet i läsförmåga mellan pojkar och flickor ökar, samtidigt 

som både flickor och pojkar blir allt sämre på att bearbeta information. Molloy betonar vikten 

av manliga läsförebilder och Myrberg menar att språkutvecklingen lämnats över till teve och 
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video. I klassrummet påverkas läsningen av gällande genusregler och pojkhierarki. En 

undersökning utförd av Lärarnas Riksförbund på högstadiet visar att var fjärde pojke aldrig 

läser på sin fritid. Samma undersökning visar att fritiden domineras av att surfa på nätet och 

spela dataspel. Undersökningen visar även att pojkar föredrar fantasy böcker och flickor 

ungdomsböcker.    

Säljö besvarar frågan om varför vi ska läsa med att det är viktigt eftersom läsning påverkar 

våra referensramar och omvärldsuppfattning. Men även vikten av att texten kan röra sig i tid 

och rum. Brodow betonar vikten av läsning med möten av andra kulturer, miljöer och 

livsöden. Dagens samhälle ställer stora krav på läskunnighet. Det är viktigt att kunna 

analysera, tolka och kritisera texter. Ett projekt som arbetar för att stimulera barns läslust 

kallas för Sorkprojektet. Detta projekt har särskilt inriktat sig mot pojkar och deras läsning.  

De didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem diskuterar Gunilla Molloy. Hon anser att 

undervisningen måste vara omväxlande och en kreativ utmaning för läraren. Valet av vad 

innebär att undervisningen kan utgå ifrån elevernas erfarenheter då det blir mer dialogisk 

undervisning.  Det är viktigt var läraren lägger tyngdpunkten i undervisningen eftersom de 

didaktiska frågorna huvudsakligen är innehållscentrerade. Chambers anser att valet av vilka 

böcker barn ska studera kan ske på tre olika sätt, läraren gör ett val som läraren godkänner, 

barnen gör ett val som läraren godkänner samt att någon auktoritet styr valet.  
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3 Empirisk del  

3.1 Problemprecisering 
Denna undersökning går ut på att studera skolans påverkan av ett antal elevers läsvanor under 

tiden på högstadiet. Ett av skolans mål är att skapa en miljö som inspirerar och främjar fortsatt 

egen läsning bland eleverna. Som tidigare framgått visar rapporter att antalet ungdomar som 

undviker läsning av böcker har ökat. Frågan är om skolan har någon del i denna utveckling. 

Vidare ska undersökningen försöka precisera några olika lärares förslag på hur pojkar kan 

lockas till läsning. Följande frågor ska denna undersökning försöka finna svar på via en enkät 

till eleverna (se bilaga 1) och diskussionsfrågor till lärare (se bilaga 2).    

A) Inspirerar den litteratur som eleverna möter i skolan till fortsatt läsning? 

B) Hur förhåller sig läraren och vad kan läraren göra speciellt gentemot pojkars ointresse 

för läsning? 

C) Har läraren någon betydelse för elevers inställning till läsning?  

D) Vilken genre tilltalar flickor respektive pojkar mest?  

3.2 Metod och genomförande 
Vid val av metod finns det fyra olika alternativ att tillämpa; frågeformulär, intervjuer, 

observation och skriftliga källor. Dessa olika metoder används för att samla in fakta och kan 

även kombineras och komplettera varandra. Således kan man använda mer än en metod. Att 

använda mer än en metod innebär ett insamlande av en större mängd fakta och den medför en 

möjlig kvalitetsökning i undersökningen. Det går även att jämföra eller ifrågasätta resultatet 

vid användning av mer än en metod. Det som talar emot en kombination av olika metoder är 

risken att delar av undersökningen måste offras då det krävs mer resurser till flera metoder 

(Denscombe 2000).   

Denna undersökning bygger på metoden frågeformulär. Fördelen med denna metod är 

möjligheten att nå många respondenter. Detta är även en metod som med fördel kan tillämpas 

vid okomplicerad information och vid krav på identiska standardiserade frågor där det inte 

finns behov av att möta respondenten ansikte mot ansikte. Nackdelarna med frågeformulär 

kan vara att standardiserade svar kan upplevas som frustrerande, men även att sanningshalten 

i respondentens svar inte kan granskas. En möjlig kombination i denna undersökning skulle 

vara att kombinera frågeformulär med intervju. I en intervju kan följdfrågor ställas vilket kan 

ge en djupare faktagrund. Samtidigt innebär en intervjusituation svårigheter att upprätthålla 
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objektivitet. En annan nackdel med intervju är att den grundas på det som den intervjuade 

svarar, inte på vad denna person i praktiken gör (Denscombe 2000).    

Metodläran brukar delas in i två huvudgrupper, kvantitativ eller kvalitativ. Indelningen beror 

på hur materialet samlas in. De olika formerna som finns är siffror och ord vilket leder till att 

forskaren måste välja om informationen som eftersöks ska bestå av hårda eller mjuka värden. 

Kvantitativ data hanterar hårda värden och ombildar informationen till siffror och mängder, 

vilket passar i en enkätundersökning (Patel & Tebelius 1987). Det som talar emot det 

kvalitativa tillvägagångssättet är att kontexten kan förlora sitt sammanhang, dessutom finns 

det en större risk att forskarens egen personlighet och tolkning påverkar resultatet 

(Denscombe 2000). Denna undersökning bygger på den kvantifierande metoden, vilken 

kännetecknas av att resultatet kan räknas, anges i siffror eller i andra termer som motsvarar 

siffror. Det som också talar för denna metod är att den med fördel kan presenteras i form av 

diagram och tabeller. Dessutom tillåts läsaren att göra egna tolkningar, beräkningar och 

analyser, vilka inte alltid behöver överensstämma med författarnas (Ejvegård 2003). Enkäten 

som riktas till eleverna består först av en gradering med fasta svarsalternativ, vilken följs av 

antingen eller svar och avslutas med en öppen fråga. Svarsalternativen i enkäten som är 

graderade består av fyra skalsteg för att undvika ett mittenalternativ som kan ge 

centraltendenser. Utöver enkäten till eleverna ska ett antal lärare som undervisar i svenska 

besvara fyra öppna diskussionsfrågor kring litteratur och läsning (Patel & Davidsson 1994). 

Innan enkäten delades ut genomfördes en pilotstudie. Denna gav oss möjlighet att kontrollera 

formuleringar, innehåll, antalet frågor och annat av vikt. Efter vår pilotstudie upptäckte vi att 

det uppstått frågor kring de olika genrernas innebörd. Därför lades en kompletterande 

beskrivning till för att förklara dessa. Dessutom lades det till en fråga där eleven skulle nämna 

någon bok de läst och tyckt mycket om, detta för att se vilka böcker elever föredrar och 

uppskattar. Genom viss insyn i elevers bokval kan kanske en möjlig väg introduceras till 

lycklig förening mellan skola och läsning. 

Vi gjorde även en pilotundersökning på lärarnas frågeformulär. Pilotundersökningen 

baserades på två lärare och dessa två lärares resultat kändes tillfredsställande varför inga 

förändringar gjordes.  
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3.2.1 Urval  

Undersökningen utfördes på två högstadieskolor belägna i sydskåne. Skola A har cirka 350 

elever, varav flertalet pendlar från mindre byar in till skolan. På skola B går det cirka 530 

elever, där majoriteten bor på orten. Enkäten delades ut till elever i årskurs sju, åtta och nio på 

respektive skola, i samband med författarnas praktikperioder på de berörda skolorna. 

Sammanlagt besvarades enkäten av 144 elever. Gemensamt var att eleverna hade samma 

lärare i svenska i de olika årskurserna på vardera skolan. Läraren på skola A kommer 

fortsättningsvis att kallas för Annika, samt läraren på skola B för Beata. Annika använder mer 

klassiska verk i sin undervisning och arbetar utifrån en kanon, medan Beata använder mycket 

ungdomsböcker i sin litteraturundervisning. I undersökningen kommer även ett frågeformulär 

att delas ut till några lärare av vilka Annika och Beata är två av respondenterna. På detta sätt 

berättar de om sin undervisning och syn på pojkars läsning.  

3.2.2 Enkätundersökning 

Uppsatsens författare delade ut enkäten till berörda elever i samband med en praktikperiod. 

Innan enkäten delades ut gavs muntlig information om enkätens syfte, detta för att så tydligt 

som möjligt kunna motivera eleverna att svara seriöst och förstå nyttan med enkäten. Fanns 

det frågor kring enkäten var vi på plats och kunde svara direkt. Enkäten var anonym, vilket 

innebar att svaranden inte kan identifieras. Sedan enkäten besvarats samlades den in direkt på 

plats.  

Enkäten delades ut, som tidigare nämnts, på skola A respektive skola B. Enkätens innehåll 

bestod i korthet av en gradering av olika genrer, elevernas inställning till böcker och vad som 

styr deras bokval. Denna innehöll också frågor som gällde elevernas inställning till 

svensklektionernas litteratur och genusuppfattning (se bilaga 1).  

3.2.3 Lärarnas svarsformulär  

Frågorna till lärarna delades ut till 14 svensklärare, varav två avstod från att svara. Flera av 

svaren på lärarnas frågeformulär var väldigt kortfattade, därför valdes åtta mer informativa 

svar ut vilka ingår i presentationen av resultatet nedan. Lärare Annikas och Beatas svar utgör 

två av de åtta utvalda lärarsvaren. Att vi kunnat urskilja Annikas och Beatas svar beror på att 

de ombetts att skriva sina namn på frågeformuläret, detta för att elevenkäten baserats på deras 

elever. Den allmänna inställningen bland lärarna till att besvara frågorna var inte positiv. För 

undersökningen innebar detta att vi fick få förslag på metoder lärare använder för att inspirera 
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pojkar till läsning. Den dåliga responsen på lärarnas frågeformulär kan bero på att 

frågeformuläret delats ut under en period då många lärare var upptagna av de nationella 

proven. Flera lärare upplevde att de befann sig i tidspress, någon var trött på ständiga 

frågeformulär och andra menade att deras svar inte var av någon vikt för undersökningen. 

Denscombe menar att en annan förklaring kan vara formulärets utformning och frågornas 

öppna karaktär. Denna form av frågor ställer högre krav på respondent samtidigt som de ger 

större språklig frihet. Detta kan vara några av anledningarna till att vissa av svaren inte 

motsvarade våra förväntningar i omfång. I efterhand kan vi fundera över utfallet och om det 

hade blivit annorlunda vid användning av metoden intervju istället. Svarsformuläret som 

delades ut till svensklärarna på skola A och B, innehöll frågor om hur läraren väljer böcker 

och texter samt hur de lockar pojkar till läsning (se bilaga 2). Resultatet av dessa frågor 

redovisas under 4.4.        
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4 Resultat 

4.1 Totalt resultat i stapeldiagram 
Nedan följer i stapeldiagram en redogörelse för de 144 elevsvar som besvarat enkäten. Alla 

frågor i enkäten och det totala antalet elevsvar på respektive fråga redovisas i dessa diagram.  
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Diagram 1: Visar elevernas inställning till de olika genrerna.  
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Diagram 2: Visar elevernas inställning till böcker och vad som styr deras bokval. 
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Diagram 3: Elevernas inställning till svensklektionernas litteratur i skolan. 
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Diagram 4: Elevernas genusuppfattning.  
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Resultaten som följer presenteras enskilt för skola A och skola B. Dessa resultat delas in efter 

flickors och pojkars svar i de olika årskurserna. Varje redovisad årskurs avslutas med en kort 

sammanfattning. Av enkätens svar har de resultat som varit mest relevanta för 

undersökningens syfte tagits fram. Därför valde vi att fokusera på de frågor som kan kopplas 

till problempreciseringen och uppsatsens syfte.   

Dessa frågor handlar i korthet om 

• svensklektionernas inspiration till vidare läsning 

•  boktips via svenskläraren 

• genusuppfattning av svenskläraryrket 

• inställning till helklassböcker     

• genre intresse  

Resultatkapitlet för skola A och skola B avslutas med en analys av totalt antal svarande 

pojkar, eftersom undersökningen främst är riktad mot pojkars läsning och attityd till 

skönlitteratur.      

4.2 Skola A 

4.2.1 Pojkarna i årskurs 7 (14 pojkar) 
Enkäten visar att 43% av pojkarna ofta lockas till vidare läsning genom svensklektionerna, 

21% svarar att de aldrig lockas, 21% ibland och resterande 14% mycket ofta. Av pojkarnas 

resultat framgår att 14% aldrig, 29% ibland, 50% ofta och 7% mycket ofta lånar någon bok av 

samma författare som de kommit i kontakt med genom skolan. Enkäten visar också att 21% 

av pojkarna aldrig upplever att de får boktips av sin svensklärare, 36% upplever att de får 

boktips ibland, 14% svarar att de ofta får boktips och resterande 29% av pojkarna upplever att 

de mycket ofta får boktips av sin svensklärare. Resultatet visar även att 79% av pojkarna 

tycker att yrket som svensklärare är kvinnligt, 21% tycker att yrket som svensklärare är 

könsneutralt och ingen av pojkarna i årskurs 7 på skola A tycker att svenskläraryrket är 

manligt. Undersökningen visar att 71 % av pojkarna inte tilltalas av helklassböckerna medan 

resterande 29% tilltalas av dem. De genrer som tilltalar flest pojkar i årskurs 7 är 

fantasyböcker, ungdomsböcker och dokumentära böcker. 

 

4.2.2 Flickorna i årskurs 7 (16 flickor) 
Enkätundersökningen visar att 25% av flickorna aldrig inspireras till vidare läsning, 38% 

upplever att de inspireras ibland, 25% svarar att de ofta inspireras och 12% upplever att de 
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mycket ofta inspireras till vidare läsning genom svensklektionerna. Ingen av de svarande 

flickorna i årskurs 7 tycker att läsningen i skolan leder till att de själva mycket ofta lånar 

någon bok av samma författare, 24% har svarat att det aldrig händer, 38% att det sker ibland 

och resterande 38% att det sker ofta. Enkätens resultat visar att 19% av flickorna upplever att 

de aldrig får boktips av sin svensklärare. Ingen av de svarande flickorna upplever att 

svenskläraryrket är manligt, 6% svarar att svenskläraryrket är könsneutralt och resterande 

94% av flickorna upplever att yrket är kvinnligt. Av enkätundersökningen framgick att ingen 

av de svarande flickorna gillar helklassböckerna som de läser i skolan. De genrer som tilltalar 

flest flickor i årskurs 7 är fantasyböcker, ungdomsböcker och deckare.  

4.2.3 Sammanfattning årskurs 7 
Enkäten visar att fler pojkar än flickor i årskurs 7 oftare har inspirerats till vidare läsning 

genom svensklektionerna. Ingen av flickorna upplever att de mycket ofta lånar böcker av 

samma författare i jämförelse med 7% av pojkarna som upplever detta. Samtidigt visar 

pojkarnas resultat att de oftare lånar böcker av samma författare i jämförelse med flickorna 

som istället föredrar att variera författare. Ungefär var femte elev i klassen uppger att de 

aldrig får boktips av sin svensklärare. Ingen av flickorna och pojkarna i årskurs 7 på skola A 

tycker att svenskläraryrket är manligt medan 94% av flickorna tycker att yrket är kvinnligt 

och 79% av pojkarna tycker att det är kvinnligt. Ingen av flickorna i klassen tilltalas av 

helklassböckerna vilket är en ökning med 29% vid jämförelse med pojkarnas resultat. De 

genrer som tilltalar flest elever i denna klass är fantasyböcker och ungdomsböcker. 

 

4.2.4 Pojkarna i årskurs 8 (13 pojkar) 
Enkäten visar att 54% av de svarande pojkarna upplever att svensklektionerna aldrig 

inspirerar till vidare läsning, 46% upplever att det händer ibland, ingen av pojkarna upplever 

att de ofta eller mycket ofta inspireras till vidare läsning genom svensklektionerna. Läsningen 

i skolan leder till att 53% av pojkarna ofta eller mycket ofta lånar någon bok av samma 

författare som de kommit i kontakt med genom skolan medan 47% har svarat att det aldrig 

eller ibland sker. Ingen av pojkarna upplever att de mycket ofta får boktips av sin 

svensklärare, 46% har svarat att de aldrig boktips, 46% ibland och 8% har svarat att de ofta 

får boktips av sin svensklärare. Yrket som svensklärare ser 85% av de svarande pojkarna som 

könsneutralt, ingen av pojkarna i årskurs 8 finner att svenskläraryrket är manligt och 15% av 

pojkarna upplever att svenskläraryrket är kvinnligt. Enkäten visar att 85% av pojkarna inte 
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gillar böckerna som de får läsa i helklass. De genrer som tilltalar flest pojkar i årskurs 8 är 

fiktionsböcker, ungdomsböcker och dokumentära böcker.  

 

4.2.5 Flickorna i årskurs 8 (15 flickor) 
Enkäten visar att 40% av flickorna i samma klass aldrig upplever att svensklektionerna 

inspirerar till vidare läsning, 20% har svarat att de inspireras ibland och resterande 40% av 

flickorna har svarat att de ofta eller mycket ofta får inspireras till vidare läsning. 

Undersökningen visar att 33% aldrig väljer en bok med samma författare, 27% upplever att 

det händer ibland, 33% upplever att det händer ofta och resterande 7% av flickorna lånar 

mycket ofta en bok av samma författare. Resultatet från enkäten visar även att ingen av de 

svarande flickorna upplever att de mycket ofta får boktips av sin lärare, 33% tycker att de ofta 

får boktips, 27% upplever att det händer ibland och 40% av flickorna tycker att de aldrig får 

boktips av sin svensklärare. Av resultatet framgår det att 73% av flickorna tycker om 

helklassböckerna. Svenskyrket preciseras till 93% som könsneutralt, 7% uppfattar 

svenskyrket som endast kvinnligt och ingen tycker att svenskläraryrket är manligt. De genrer 

som tilltalar flest flickor är ungdomsböcker, kärleksromaner och deckare samt fiktionsböcker.   

 

4.2.6 Sammanfattning årskurs 8 
I årskurs 8 är det större andel pojkar än flickor som inte stimuleras till fortsatt läsning via 

svensklektionerna. Resultatet visar att något fler pojkar än flickor väljer att läsa ytterligare 

någon bok av samma författare som skolan har presenterat för dem. Ingen av pojkarna eller 

flickorna tycker att de mycket ofta får boktips av sin svensklärare. 73% av flickorna 

uppskattar helklassböckerna medan endast 15% av pojkarna som tilltalas av dem. Resultatet 

visar även att 85% av pojkarna ser svenskläraryrket som könsneutralt till skillnad från 

flickorna som tycker att svenskläraryrket är könsneutralt till 93%. Ingen av eleverna i årskurs 

8 ser svenskläraryrket som manligt. Den genre som tilltalar flest elever i årskurs 8 är 

ungdomsböcker.   

 

4.2.7 Pojkarna i årskurs 9 (14 pojkar) 
Enkäten visar att 14% av pojkarna upplever att svensklektionerna mycket ofta inspirerar till 

vidare läsning, 21% tycker att de inspireras ofta, 43% tycker att de inspireras ibland och 

resterande 21% av pojkarna anser att de aldrig inspireras. Enkäten visar även att 14% ibland 

lånar någon bok av samma författare medan 57% av pojkarna upplever att de aldrig lånar 

böcker av samma författare resterande 29% har svarat att de ofta eller ibland lånar någon bok 
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av samma författare. 57% av pojkarna upplever att de ofta eller mycket ofta får boktips av sin 

svensklärare och resterande 43% upplever att de aldrig eller ibland får boktips. Yrket som 

svensklärare uppfattar 50% av pojkarna som könsneutralt, 29% tycker att yrket är manligt och 

21% av pojkarna tycker att det är kvinnligt. Enkäten visar att 13 av 14 pojkar gillar de böcker 

som de läser i helklass i skolan. De genrer som tilltalar flest pojkar i årskurs 9 är deckare, 

fiktionsböcker och fantasyböcker.  

 

4.2.8 Flickorna i årskurs 9 (16 flickor) 
Enkäten visar att 6% av flickorna aldrig upplever att svensklektionerna inspirerar till vidare 

läsning, 38% tycker att de inspireras ibland, 44% upplever att de ofta inspireras och 13% 

upplever att de mycket ofta inspireras på svensklektionerna till vidare läsning. Enkäten visar 

även att 76 % av flickorna upplever att de aldrig eller ibland lånar böcker av samma författare 

medan resterande 24% av flickor upplever att de ofta eller mycket ofta lånar böcker av samma 

författare. 50% av flickorna upplever att de aldrig eller ibland får boktips av sin svensklärare 

medan resterande 50% upplever att de ofta och mycket ofta får boktips av sin svensklärare till 

vidare läsning. Ingen av de svarande flickorna upplever att svenskläraryrket är manligt, 19% 

tycker att det är kvinnligt och 81% upplever att svenskläraryrket är könsneutralt. Av 

flickornas enkät framkom att 75% gillar helklassböckerna som de får läsa i skolan. De genrer 

som tilltalar de flest flickor är ungdomsböcker, fiktionsböcker och kärleksromaner.   

 

4.2.9 Sammanfattning årskurs 9 
Av flickornas svar på inspiration till vidare läsning svarade 6% av flickorna att de aldrig 

inspireras till vidare läsning medan 21% av pojkarna anser att de aldrig inspireras till läsning 

vilket är en skillnad på 15%. Enkäten visar även att 71% av pojkarna aldrig eller ibland lånar 

någon bok av samma författare medan 76% av flickorna anser att de aldrig eller ibland lånar 

en bok av samma författare. Hälften av flickorna tycker att de ofta eller mycket ofta får 

boktips av sin lärare och 57% av pojkarna. Ingen av flickorna tycker att svenskläraryrket är 

manligt vilket kan jämföras med pojkarnas svar där 29% anser att yrket är manligt. 

Helklassböckerna uppskattas överlag av klassen då 75% av flickorna gillar helklassböckerna 

och 13 av 14 pojkar tycker om helklassböckerna. Den genre som tilltalar både pojkar och 

flickor är fiktionsböcker.  
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4.2.10 Omtyckta böcker bland eleverna i skola A 

En bok som både tilltalar pojkar och flickor är Harry Potter (Joanne K. Rowling). Pojkarna 

har tyckt bra om Sagan om ringen (John Ronald Reuel Tolkien) och Femböckerna 

(Wahlströms böcker). Flickorna tycker mer om Inte utan min dotter (Betty Mahmoody), 

böcker av Kim M Kimselius och Pojken som kallades det (David J. Pelzer).  

4.2.11 Analys av resultat från skola A med pojkarna i fokus 

Undersökningen visar att 32% av pojkarna och 23% av flickorna aldrig inspireras till vidare 

läsning genom svensklektionernas litteratur. 58% av pojkarna inspireras ibland eller ofta till 

vidare läsning. Resultatet visar att 10% av pojkarna och 15% av flickorna mycket ofta 

inspireras till vidare läsning genom svensklektionernas litteratur. En anledning till att fler 

pojkar än flickor inte inspireras till vidare läsning kan vara att svenskläraren är en kvinna och 

inte en manlig läsande förebild för pojkarna medan hon kan vara en kvinnlig läsande förebild 

för flickorna eftersom de lättare identifierar sig med henne. En annan anledning kan vara att 

pojkarna har svårare för att ta till sig hennes boktips då hon är en kvinna. Undersökningen 

visar att 32% av pojkarna och 32% av flickorna aldrig lånar någon bok av samma författare. 

Av resultaten framkommer att 22% av pojkarna ibland lånar någon bok av samma författare 

och 29% av pojkarna ofta lånar någon bok av samma författare. Resterande 17% av pojkarna 

och 6% av flickorna lånar mycket ofta en bok av samma författare. Anledningen kan vara att 

svensklektionerna inspirerar fler pojkar än flickor vilket kan leda till att fler pojkar väljer att 

låna böcker som de blivit inspirerade av i skolan. En annan anledning kan vara böckers urval 

då det finns ett bredare urval av böcker för flickor.    

Resultatet från enkäten visar att 63% av pojkarna och 56% av flickorna upplever att de aldrig 

eller ibland får boktips av sin svensklärare. Bland pojkarnas svar framkommer att 37% anser 

att de ofta eller mycket ofta får boktips av sin svensklärare. Resultaten från pojkarna och 

flickorna är väldigt lika, troligtvis beror detta på att de har samma svensklärare. Enkäten visar 

att ingen av flickorna och 10% av pojkarna tycker att svenskläraryrket är manligt, 51% av 

pojkarna tycker att yrket är könsneutralt och resterande 39% av pojkarna anser att 

svenskläraryrket är kvinnligt. En anledning till att få elever uppfattar svenskläraryrket som 

manligt kan bero på att det inte finns någon manlig svensklärare på skolan.  

Undersökningen visar att 54% av pojkarna inte tilltalas av helklassböckerna. En orsak till att 

inte fler pojkar tilltalas av helklassböckerna kan bero på att de saknar en manlig läsande 

förebild i klassrummet men kanske även att böckernas genrer inte tilltalar dem. De genrer som 
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tilltalar flest pojkar är deckare och fiktion medan flickorna föredrar att läsa ungdomsböcker 

och kärleksromaner. 

4.3 Skola B  

4.3.1 Pojkarna i årskurs 7 (11 pojkar) 

Enkäten visar att 36% av pojkarna aldrig lockas till någon fortsatt läsning via 

svensklektionerna men 55% av pojkarna svarar att det händer ibland och 9% ofta. På frågan 

om de lånat någon bok av någon författare som de kommit i kontakt med genom skolan 

uppger 18% att de aldrig gjort detta, 55% att det hänt ibland, 18% ofta och 9% uppger att det 

händer mycket ofta. Dessa resultat visar att skolans inverkan på pojkars läsning i årskurs 7 är 

svag. Boktips av sin svensklärare upplever 64% att de får ibland, 27% tycker att de får tips 

ofta och 9% att detta aldrig ges. Yrket som svensklärare ser 64% som kvinnligt medan 36% 

ser yrket som både manligt och kvinnligt.  Helklassböckerna har 64% av pojkarna tyckt om, 

resterande har inte gjort det. Undersökningen visar att när pojkarna själva väljer böcker 

föredrar flertalet genren fantasy eller deckare medan kärleksromaner kommer i sista hand.    

4.3.2 Flickorna i årskurs 7 (6 flickor) 

Bland flickorna i samma klass visar enkäten däremot att alla flickor upplever att de ibland 

inspireras till fortsatt läsning via svensklektionerna. Hälften av alla flickorna, 50%, svarar att 

de ibland själva väljer att läsa någon bok av en författare vars verk de läst ur i skolan, medan 

17% svarar att de gör det ofta och 33% att de aldrig gör det. Av flickorna upplever 33% att de 

aldrig får boktips av sin svensklärare medan 67% svarar att det händer ibland. Synen på 

svenskläraryrket fördelas jämt mellan endast kvinnligt med 50% eller som både manligt och 

kvinnligt med 50%. Helklassböckerna har mottagits positivt av flickorna då 83% av dem 

uppger att de tyckt om dem medan resterande inte gjort detta. Flickorna i årskurs 7 är mest 

positiva till genrerna deckare och ungdomsböcker, minst positiva är de till fantasyböcker.  

4.3.3 Sammanfattning årskurs 7  

Av de svensklektioner pojkar och flickor i årskurs 7 tagit del av, har flickorna oftare 

stimulerats till fortsatt läsning än vad pojkarna gjort. Alla flickor känner att de av lektionerna 

någon gång inspirerats till fortsatt läsning, medan 36%  av pojkarna aldrig upplevt detta. Utav 

de författare, som eleverna i årskurs 7 kommit i kontakt med genom skolan, är det däremot en 

större andel flickor än pojkar som aldrig valt att läsa något verk på egen hand av samma 

författare. Pojkarna upplever oftare än flickorna att de får boktips av sin svensklärare. Hälften 
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av flickorna och fler än hälften av pojkarna ser yrket som svensklärare främst som kvinnligt. 

Lärarens val av helklassböcker till klassläsning har mer tilltalat flickorna än pojkarna. 

Gemensamt i denna årskurs är att deckargenren är populär bland båda könen. Däremot är även 

pojkarna intresserade av fantasyböcker, en genre som flickorna placerar sist.    

4.3.4 Pojkarna i årskurs 8 (9 pojkar)  

Av pojkarna i årskurs 8 uppger 38% att de aldrig lockas till någon fortsatt läsning via 

svensklektionerna, att det händer ibland uppger 50% och resterande 12% tycker de inspireras 

ofta. Av de olika författare som pojkarna kommit i kontakt med via skolan, uppger 25% att de 

av dessa författare aldrig lånat någon bok, 25% att detta händer ofta och 50% att det hänt 

ibland. 63% upplever att de ibland får boktips av sin svensklärare, resterande svar fördelas 

jämt på aldrig, ofta och mycket ofta. Yrket som svensklärare ser 50% av pojkar som kvinnligt, 

resterande 50% ser det som både manligt och kvinnligt. Helklassböckerna har 75% av 

pojkarna tyckt om, men inte de övriga. Av de olika genrerna föredrar pojkarna i denna klass 

deckare, sämst tycker pojkarna om kärleksromaner.  

4.3.5 Flickorna i årskurs 8 (11 flickor) 

På frågan om flickorna lockas till fortsatt läsning via svensklektionerna svarade 46% av 

flickorna att det händer ibland, 27% ofta och resterande 27% mycket ofta. Av de olika 

författare som flickorna kommit i kontakt med via skolan, påstår 9% att de av dessa författare 

aldrig lånat någon bok, 36% uppger att det hänt ibland, 36% ofta och resterande mycket ofta. 

Boktips av sin svensklärare tycker 64% av flickorna att de får ibland och 27% tycker att de får 

detta ofta och 9% mycket ofta. Yrket som svensklärare ser 55% som kvinnligt, 36% som både 

manligt och kvinnligt och resterande som manligt. Alla flickor svarar att de tyckt om 

helklassböckerna. Den genre som tilltalar flickorna mest är kärleksromaner följt av 

dokumentära böcker, sämst tycker de om fantasyböcker.  

4.3.6 Sammanfattning årskurs 8 

I årskurs 8 är det en betydligt större andel flickor än pojkar som stimuleras till fortsatt läsning 

via svensklektionerna. Flickorna inspireras olika mycket men ingen har svarat att det aldrig 

händer, detta kan jämföras med hela 38% av pojkarna som menar att detta aldrig inträffar. 

Något fler flickor än pojkar väljer också att läsa ytterligare böcker av författare som skolan 

presenterat dem för. I huvudsak tycker både flickor och pojkar att de får boktips, undantag 

utgörs endast av ett fåtal pojkar som känner att de aldrig får tips. Hälften av pojkarna och 
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något fler bland flickorna ser svenskläraryrket som kvinnligt. Böckerna som lästs i helklass 

har alla flickor tyckt om, vilket inte stämmer med pojkarnas uppfattaning då 25% inte gillat 

dem. Flickor och pojkars uppfattning om olika genrer skiljer sig. Pojkar väljer helst deckare 

medan flickor väljer kärleksromaner, sistnämnda genre är dessutom den genre pojkar väljer i 

sista hand. 

4.3.7 Pojkar i årskurs 9 (10 pojkar) 

På frågan om svensklektionerna inspirerar pojkarna i årskurs 9 till fortsatt läsning, svarade 

60% att detta aldrig händer, 30% ibland och övriga att det händer mycket ofta. På frågan om 

de lånat någon bok av någon författare som de kommit i kontakt med genom skolan uppger 

60% att de aldrig gjort detta, 30% ibland och 10% att det hänt mycket ofta. Av pojkarna 

svarar 40% att de aldrig får några boktips av sin lärare, 50% att det händer ibland och 10% att 

det händer mycket ofta. Pojkarnas syn på yrket som svensklärare ser 40% som kvinnligt, 50% 

som både manligt och kvinnligt och resterande som manligt. 50% av pojkarna har tyckt om 

helklassböckerna vilket innebär att övriga inte har tyckt om dem. Favoritgenren bland dessa 

pojkar är fantasy och som sämsta genren framstår kärleksromaner.  

4.3.8 Flickorna i årskurs 9 (9 flickor) 

Av flickorna svarade 67% att svensklektionerna ibland inspirerar till fortsatt läsning, 

resterande 33% uppgav att det hände ofta. Genom skolan har eleverna kommit i kontakt med 

olika författare 11% av flickorna uppger att de aldrig lånat någon bok av någon sådan 

författare, 44% ibland, 33% ofta och 11% mycket ofta. Flickorna svarar med 44% att de 

ibland får boktips av sin lärare, 44% tycker att de får det ofta och 12% mycket ofta. Yrket 

som svensklärare ser 78% som kvinnligt och resterande 22% som både manligt och kvinnligt. 

Helklassböckerna har 78% av flickorna tyckt om medan 22% inte har gjort det. Mest positiva 

är flickorna i årskurs 9 till genren dokumentära böcker följt av deckare, mest negativa är 

flickorna till fantasyböcker.   

4.3.9 Sammanfattning årskurs 9 

En stor skillnad mellan flickor och pojkar i årskurs 9 är att hela 60% av pojkarna svarar att de 

aldrig inspireras till fortsatt läsning. Bland flickorna varierar graden av inspiration, men ingen 

har svarat att de aldrig inspirerats. När det gäller fortsatt läsning av någon författare som 

skolan presenterat, är det en något större andel pojkar som svarar att de aldrig läst någon 

ytterliggare litteratur. En betydligt större andel flickor än pojkar anser att de får boktips av sin 
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svensklärare, då hela 40% av pojkarna påstår att de aldrig får några tips. Något fler flickor än 

pojkar ser svenskläraryrket som kvinnligt. Hälften av pojkarna har inte tyckt om 

helklassböckerna, medan mer än hälften av flickorna har tyckt om dem. Pojkarna i årskurs 9 

föredrar fantasy, en genre som flickorna tycker sämst om. Den genre flickorna föredrar är 

dokumentära böcker.  

4.3.10 Omtyckta böcker bland eleverna på skola B 

På sista frågan i enkäten ska eleverna ge förslag på bra böcker de läst. Det framkommer att 

både flickor och pojkar tyckt om Sandor/Ida (Ida Kadefors), Harry Potter (Joanne K. 

Rowling), Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö (Håkan Nesser) och Malin & Rasmus= 

Sant (Moni Nilsson- Brännström). Både flickornas och pojkarnas svar innehåller böcker som 

inte finns representerade hos det motsatta könet. Omtyckta böcker som nämnts flera gånger av 

endast flickorna är I taket lyser stjärnorna (Johanna Thydell), En blomma i Afrikas öken 

(Waris Dirie) och Pojken som kallades Det (David J. Pelzer).  Omtyckta böcker som nämnts 

flera gånger av endast pojkarna är Biggles (William Earl Johns), Innan Frosten (Henning 

Mankell) och Sagan om ringen (J.R.R Tolkien). 

4.3.11 Analys av resultat från skola B med fokus på pojkarna 

Genomgående inspireras pojkar mindre än flickor till fortsatt läsning och det är endast pojkar 

som svarat att de aldrig inspirerats till fortsatt läsning via svensklektionerna. Detta är något 

som även tenderar att öka med årskurserna och kulminerar i årskurs 9. Vid en 

sammanställning av alla pojkars svar på skola B framkommer det att 45% av pojkarna har 

svarat att de aldrig inspirerats till någon fortsatt läsning genom svensklektionerna. Övriga svar 

fördelas mellan ibland med 45%, ofta med 7% och mycket ofta med 3%. Att 45% av pojkarna 

uppger att de aldrig inspirerats till vidare läsning, kan jämföras med att ingen av flickorna 

svarat motsvarande. Av de författare som eleverna kommit i kontakt med genom skolan, har 

34% av pojkarna och 15% av flickorna aldrig vid något senare tillfälle lånat någon bok. Flest 

pojkar 45% svarar att de ibland läst någon mer bok av en sådan författare, 14% ofta och 7% 

mycket ofta. Särskilt utmärker sig pojkarna i årskurs 9 där hela 60% svarat att de aldrig lånat 

någon ytterligare bok. Boktips får både flickor och pojkar men det är en större andel pojkar än 

flickor som svarat att de aldrig får boktips av sin svensklärare. Flest antal pojkar, 54% svarar 

att de får boktips ibland. Resterande svar från pojkarna visar att 21% aldrig får boktips, 17% 

ofta och 3% mycket ofta. Bland flickorna ser utfallet likartat ut då 59% svarar att det händer 

ibland, resterande svar fördelas med 7% på aldrig, 27% på ofta och 8% på mycket ofta. Detta 
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ger en högre andel flickor som oftare får bokförslag än pojkar och ett större antal pojkar än 

flickor som aldrig får några boktips av sin svensklärare. Inställningen och upplevelsen av 

helklassböckerna är mer negativ bland pojkarna än bland flickorna. Av pojkarna uppger 38% 

att de inte tyckt om dessa böcker, bland flickorna är motsvarande 12%. Resterande bland både 

flickorna och pojkarna har tyckt om helklassböckerna. Flest antal pojkar 52% har svarat att 

yrket som svensklärare är kvinnligt, minst antal pojkar 3% ser yrket som manligt och övriga 

45% som både manligt och kvinnligt. I jämförelse med flickorna framkommer det att det är 

färre pojkar än flickor 62% som upplever yrket som kvinnligt. Flickornas övriga svar 

fördelades på manligt 4% och både manligt och kvinnligt 35%. Pojkarna och flickorna i de tre 

aktuella årskurserna har det gemensamt att pojkarna tycker sämst om kärleksromaner och 

flickorna sämst om fantasyböcker. Genren de föredrar är gemensam då både flickor och 

pojkar mycket ofta väljer deckare.   

4.3.12 Pojkarnas totala resultat för skola A och skola B  

Av samtliga pojkars svar på skola A och skola B om pojkar lockas till vidare läsning av 

svensklektionerna framkommer att 37% aldrig inspireras, 39% upplever inspiration ibland, 

17% ofta och resterande 7% mycket ofta. På frågan om de själva lånar någon bok av författare 

som de kommit i kontakt med genom skolan svarar 33% aldrig, 31% ibland, 23% ofta och 

13% mycket ofta. Av pojkarna upplever 27% att de aldrig får boktips av sin svensklärare, 

41% ibland, 20% ofta och 12% mycket ofta.  Yrket som svensklärare ser 7% av pojkarna som 

manligt, 49% både som manligt och kvinnligt och 44% som kvinnligt. Resultatet visar att 

53% av pojkarna tycker om valda helklassböcker medan 47% inte har gjort detta.  Den mest 

populära genren bland pojkarna är deckare och sämst tycker de om kärleksromaner. Pojkarnas 

resultat kan jämföras med stapeldiagrammen under 4.1 som visar det totala resultaten för 

enkäten.      
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4.4 Resultat av lärarnas frågeformulär med fokus på lärare Annikas 
och Beatas svar 

I avsnittet som följer kommer först Annikas svar att redovisas, följt av Beatas. Därefter 

kommer övriga lärares svar som är av intresse för vår undersökning att presenteras. 

Resultatredovisningen avslutas med en sammanfattning av lärarnas svar.   

Vad styr ditt val av texter/böcker? Ge exempel på vilka böcker du använt de senaste två 

åren.   

Annika: 

När Annika ska välja litteratur tar hon ställning till gruppens sammansättning i kombination 

med vilka böcker som finns tillgängliga i skolbiblioteket. Hon lyssnar även på tips från 

kolleger, bibliotekets personal och media. Annika säger att hon ofta väjer böcker efter skolans 

kanon, vilken hon själv varit med och byggt upp. Denna kanon består av verk som hon tycker 

är viktiga och bidragande till spridning av vårt kulturarv. Böcker som Annika använt helt eller 

delvis i helklass under senare tid är:  

Till jordens medelpunkt av Jules Verne, Romeo och Julia av William Shakespeare, Tillbaka 

till Pompeji av Kim M. Kimselius och Sanne gatubarn av Mecka Lind.   

Beata: 

Beata arbetar inom olika teman som vänskap, kärlek och krig, efter dessa teman väljer hon 

böcker som passar. Hon lyssnar även precis som Annika, till andra kollegers 

rekommendationer. Beata försöker hålla sig uppdaterad och läser aktuella recensioner. Detta 

för att kunna välja moderna och aktuella böcker som hon tror att eleverna gillar. Vid några 

tillfällen har Beata först låtit eleverna läsa en bok som de sedan tillsammans sett på bio, detta 

för att jämföra olika uttryckssätt och samstämmighet mellan film och bok. Böcker som Beata 

använt som helklassböcker under senare tid är: 

Sandor/Ida av Sara Kadefors, Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin, Kim Novak 

badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser, I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell, 

Shoo bre av Douglas Foley och Hjärtans fröjd av Per Nilsson.  
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Övriga:  

Av de övriga svaren framkommer det även att ekonomin har stor betydelse vid val av böcker. 

Andra faktorer som påverkar lärarens bokval är enligt undersökningen elevernas läsförmåga, 

läroboken och egna privata läsintressen.  

Hur tror du att ditt val påverkar dina elevers fortsatta läsning? 

Annika: 

”Min förhoppning är att påverka så många elevers fortsatta läsning som möjligt, men i 

verkligheten tror jag att det är ett litet antal som jag kan påverka.” Denna inställning menar 

Annika har vuxit fram under hennes yrkesverksamma tid som lärare, men menar också att det 

inte är någon lämplig inställning att inta som nyutexaminerad lärare.  

Beata: 

”Får eleverna en bok de gillar och kan identifiera sig med den tror jag nog att det kan locka 

till fortsatt läsning, men det kan också vara så att de bara läser eftersom de måste.” Beata tror 

att de två schemalagda läspassen av självvald bok à 20 minuter två gånger i veckan kan bidra 

till att fler elever ser läsningen som något naturligt. Men trots detta tror Beata att det ändå 

finns elever som aldrig öppnar en bok frivilligt.  

Övriga: 

En annan lärare har svarat att ”bokvalet kan göra att eleverna läser böcker de aldrig skulle ha 

läst annars”. Andra svar handlar om vikten av att eleverna har någon form av förkunskap 

innan de börjar läsa, vilket bidrar till ökad förståelse för aktuella texter och böcker. Många 

lärare svarar att de önskar att deras val ska inspirera alla elever till läsning, men finner detta i 

verkligheten orealistiskt.   
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Enligt undersökningar är flickor oftast de flitigaste bokläsarna. Har du några metoder för 

att locka pojkar till läsning? 

Annika: 

Annika svarar att ett sätt kan vara att presentera en bok för klassen som en ”flickbok” för att 

sedan fråga om någon pojke vill läsa den för att få en pojkes perspektiv på boken. Ett annat 

sätt att locka pojkar till läsning är att välja böcker där huvudkaraktären är pojke.  

Beata: 

”På skolan har vi i arbetslaget i svenska försökt tänka lite extra på pojkarna. Detta har medfört 

att vi vid bokinköp delvis medvetet har valt böcker som pojkar gillar. Dessa böcker är kortare, 

mer lättlästa och deckare.” I regel upplever Beata att pojkar inte vill läsa böcker som handlar 

om känslor.  

Övriga:  

Bland svaren framkommer cd-böcker som ett sätt att locka pojkar till vidare läsning. Återigen 

består svaren av vikten att anpassa läsningen efter pojkars intressen och nivå. Av 

undersökningen framgår även att lärare upplever det som svårt att hitta böcker som erbjuder 

pojkar identifikation, något som de menar finns för flickor. Likt Annikas svar ovan, 

förekommer ett resonemang om att välja böcker till pojkar med tydliga manliga huvudroller.  

Vad tycker du om skolbibliotekets utbud? 

Annika: 

Utbudet av böcker anser Annika kunde ha varit bättre på skolan. Huvuddelen av böckerna i 

skolbiblioteket består av skolans konstruerade kanon och framförallt av äldre böcker, vilket 

innebär att eleverna får svårt att låna aktuella böcker. I skolbiblioteket finns inte någon 

utbildad bibliotekarie, vilket enligt Annika kan vara en orsak till dagens torftiga utbud. 

Beata: 

Beata är nöjd med utbudet på sitt skolbibliotek där det finns flera böcker i 

helklassuppsättningar och hon känner att bibliotekarien tar hänsyn till lärarnas åsikter och 

önskemål.   
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Övriga: 

”Är inte skolbibliotekets roll utagerad?” En lärare anser att besök på det kommunala 

biblioteket är bättre och att där dessutom finns kunnig personal. Genomgående bland de 

övriga svaren bland lärarna på skola A är att de finner brister i skolbibliotekets utbud, medan 

flertalet på skola B är nöjda.   

4.4.1 Sammanfattning av lärarformulär 

På frågan om vad som styrt lärarnas val av texter och böcker visar resultatet att gruppens 

sammansättning, skolbiblioteket och tips från kolleger är av vikt. Några andra faktorer som 

styr valet av texter och böcker är vilka böcker som är aktuella i media, en skolkanon och att 

utgå från elevers individuella läsförmågor. Om den litteratur som lärarna väljer påverkar 

elever till fortsatt läsning, svarade någon lärare att ett bokval kan få elever att läsa böcker som 

de inte självmant hade valt.  Det framkom också att flera lärare menar att det aldrig går att få 

alla elever i en klass att inspireras, även om målsättningen är denna. Lärarna gav förslag på 

metoder om hur pojkar kan lockas till läsning. Några av förslagen var att välja böcker med 

manliga huvudkaraktärer eller lättlästa och tunnare böcker i en omtyckt genre. Av svaren 

framgår också att det är viktigt att utgå från pojkars intressen och läsnivåer, ett annat sätt som 

kan locka till läsning är att använda cd- böcker. Sista frågan handlade om skolbibliotekens 

utbud och överlag verkade lärarna på skola A missnöjda då någon uppdatering av böcker 

sällan sker, medan lärarna på skola B är nöjda med utbudet.     
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Inspiration via litteratur 
I Lpo 94 står det att eleven ska ha kunskap om både det svenska, nordiska och det 

västerländska kulturarvet. Genom litteratur kan, som Säljö säger, möten med andra 

människor, kulturer och samhällen ske bortom tid och rum. Detta är något som bidrar till ökad 

omvärldskunskap och verkar för demokrati, vilket också är en del av lärarens uppdrag. 

Förmågan att kunna tolka texter, skriva och formulera sig krävs för att vara aktiv och ta del av 

ett demokratiskt samhälle.  

I kursplanen för svenska står det att undervisningen ska bidra till att väcka ett intresse hos 

eleverna att läsa på egen hand. Delvis var vårt syfte att undersöka om undervisningen i 

svenska inspirerar till fortsatt läsning. Vår undersökning visar att 32% av samtliga pojkar på 

skola A och 45% av samtliga pojkar på skola B aldrig uppmuntras till fortsatt läsning via 

svensklektionerna. Dessa resultat tolkar vi som att eleverna på skola A finner sig mer väl 

tillrätta med lärarens litteraturval, än eleverna på skola B. Detta innebär att fler elever 

uppskattar Annikas litteraturval som består av en litterärkanon. Precis som i kursplanen anser 

författaren Norberg att det är viktigt att väcka ett intresse för läsning och befrämja läsintresset. 

Frågan är hur en lärare ska resonera. Är det viktigast att främja läslusten eller förmedla 

kulturarvet? Kursplanen säger att alla lärare ska verka för båda företeelserna. Enkätens 

resultat ger oss inget svar på vad som är rätt eller fel, men av resultatet drar vi den slutsatsen 

att eleverna på de båda skolorna inte inspireras till läsning i den grad som de borde. Vi inser 

också att det är svårt att inspirera alla elever. Med resultatet i åtanke anser vi att en medelväg 

är det mest riktiga för att på så sätt både kunna inspirera eleverna och uppnå läroplanens mål. 

Därför menar vi att undervisningen ska bestå av en variation av hög- och låglitteratur. En 

annan aspekt är att skolan ska spegla sin samtid, vilket stärker en undervisning som inkluderar 

låglitteratur.   

5.2 Val av helklassböcker  
Vårt resultat av enkätundersökningen visar att 53% av samtliga pojkar tyckt om 

helklassböckerna medan resterande 47% inte tyckt om dem.  Vi anser att andelen pojkar som 

inte tyckt om helklassböckerna är stort, då nästan hälften av dem inte tyckt om lärarens 

bokval. Enligt Molloy ska läraren i sin undervisning utgå ifrån den didaktiska frågan om vem 

som undervisas. Flera lärare i undersökningen säger att de utgår från elevernas läsförmåga 
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och befintliga böcker. Risken med att utgå från befintliga böcker är att den didaktiska frågan 

om vem kommer i skymundan, särskilt om skolbibliotekets utbud är begränsat. Annika ser en 

koppling mellan pojkars läslust och böcker med en manlig huvudperson. Hon menar att det är 

viktigt att kunna identifiera sig med huvudpersonen, något som också Sorkprojektet kommit 

fram till.  

Resultatet från lärarnas frågeformulär visar att några lärare utgår från sina egna personliga 

intressen vid bokval, vilket kan vara väldigt inspirerande för eleverna, eller precis tvärtom. 

Enligt Molloy och Lärarnas Riksförbund förknippas läsning med kvinnlighet och i Ekmans 

sociologiska perspektiv framgår att pojkar ska försöka undvika allt som upplevs som 

kvinnligt. Tillika menar Molloy att en del pojkar föraktar auktoriteter. Ett problem som detta 

kan medföra är att vissa av pojkarna direkt avvisar lärarens val av litteratur, bokvalet utförs av 

en auktoritär person och på de aktuella skolorna dessutom av kvinnor. Vi undrar hur 

mottagandet blir om en kvinnlig lärare håller upp en bok inför klassen och säger; ”nu ska vi 

läsa en bok som min son rekommenderat och som jag häromdagen såg att Zlatan också läst”?  

Beatas beskrivning om hur lärarna resonerar kring bokinköp för att tillmötesgå pojkarna, tror 

vi är ett sätt att inspirera pojkar till läsning. För att främja pojkarnas läsning väljer lärarna på 

skola B att köpa in lättlästa, tunnare böcker som inte handlar om känslor och gärna deckare 

som är en genre som pojkarna på deras skola uppskattar. Naturligtvis får inte pojkarnas 

läsning fastna i en genre eller på en nivå, utan ska ses som ett introducerande steg som efter 

mer läsvana kan utvecklas och avanceras.  Av kursplanen i svenska framgår att eleven ska 

utveckla sin läsförmåga, tolkning och förståelse av olika texter, något som dagens 

informationssamhälle kräver. Vi menar att om eleven bara läser lättlästa deckare sker det inte 

någon sådan utveckling. Undervisningen kan inte nå dessa mål om den endast bygger på 

litteratur där eleven känner igen sig. Eleven bör enligt oss också möta något okänt, 

annorlunda och nytt för att utvecklas. Elevens värld kan vara ganska begränsad och läraren 

ska via litteraturen hjälpa eleverna att öppna dörrar till resten av omvärlden och annan 

litteratur. Läraren ska vid val av annorlunda och utmanande litteratur utanför elevens vanliga 

läsområde, vara beredd på ett läsmotstånd från eleverna. Eleverna vill troligen läsa samma 

trygga och igenkännande böcker, men med lärarens hjälp upptäcker de snart hur otroligt 

variationsrik och spännande litteratur det finns utöver denna.  
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5.3 Enskilda val av författare och texter 
I skolan kommer eleverna genom svensklektionerna i kontakt med olika författare. Vår 

undersökning visar att 33% av samtliga pojkar aldrig läst någon mer bok av någon författare 

som de kommit i kontakt med i skolan. Som blivande lärare med vetskap om detta kan vi 

fråga oss hur olika författare presenteras för eleverna och hur valet av författare görs. 

Eftersom det finns en stor mängd författare som representerar hög- och låglitteratur, borde det 

finnas författare som mer tilltalar eleverna. Med tanke på att pojkar till stor del ser 

svenskläraryrket som kvinnligt och samtidigt vill ta avstånd från det kvinnliga, skulle det 

passa bra med en manlig författare och förebild. Det skulle vara intressant att bjuda in en 

manlig författare till diskussion och låta denna person berätta om sitt författarskap och sina 

böcker. Skolans resurser är dock avgörande för hur ofta författarbesök kan ske.  

Resultatet från vår undersökning visar att av samtliga pojkar svarar 27% att de aldrig får 

boktips av sin svensklärare. Detta är inte en anmärkningsvärt hög siffra, men naturligtvis 

något som kan bli bättre. Det kan också vara så att en pojke fått bokförslag av sin lärare men 

inte attraherats av detta. Om en elev önskar hjälp med ett bokval och läraren (med bristande 

kunskap om elevens person) rekommenderar en bok som inte tilltalar eleven, menar vi att 

eleven förlorar både förtroendet för läraren och intresset för läsning. Upprepas detta vid flera 

tillfällen blir inställningen till läsning sämre och sämre. Samtidigt måste eleven ge boken en 

chans. Eleven bör motivera varför boken är trist och förklara vad det är som gör att de inte 

tilltalas av boken. På så sätt vet läraren till nästa gång mer om elevens läsning och eleven har 

nått självinsikt om sin egen läsning.    

I vår undersökning framkommer att det som styr lärarens val av texter och böcker till stor del 

är andra lärares rekommendationer.  Detta är något vi önskar det fanns mer av även mellan 

lärare inom andra skolämnen. Det är samtidigt viktigt att känna sin klass, det som fungerar i 

en klass kanske inte fungerar i en annan. I kursplanen under skönlitteratur, film och teater 

framgår att dessa tre ska samverka i undervisningen. Beata berättar hur hon kombinerar 

litteraturundervisning med film genom att först läsa boken och därefter se filmen och jämföra 

upplevelsen mellan film och bok. Några av lärarna i undersökningen upplever att en del elever 

lättare läser en bok om de först sett filmen. En förklaring till ovilja att läsa som tidigare nämns 

av Norberg, är att elever har svårt att förstå vad de läser, svårt för ironi/satir och inte kan läsa 

mellan raderna. Filmen kan här fungera som en hjälp och förstärkare, speciellt om läsningen 

upplevs som ett hinder.  
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5.4 Flickor och pojkar läser sämre 
Idag är det vanligt att teve och dvd får agera ersättare för en social kommunikation i hemmet 

när föräldrarna är trötta, detta kan vara en bidragande orsak till minskad läsning av 

skönlitteratur. Samtidigt kan inte denna teknik ensam lastas för den utveckling som skett. 

Myrberg menar att det finns ett samband mellan elevers ökande problem i läs- och 

skrivinlärning i skolan med en försämrad lärarutbildning och pensionsavgångar. Att 

kompetens går förlorad genom ett större antal pensioneringar håller vi med om. Det finns 

mycket erfarenheter, rutin och kunskap som försvinner när dessa lärare lämnar skolan. 

Samtidigt har vi mött äldre lärare som benhårt vägrat testa något nytt, bär på en ovilja till 

förändring och som vill behålla en gammal skolkultur som inte längre är anpassad till dagens 

ungdom och samhälle. I denna bild passar både Annika och Beata in. Annika är en äldre 

lärare som snart ska pensioneras vars undervisning präglas av en litterärkanon medan Beata är 

en yngre lärare som baserar sin undervisning på ungdomsböcker. Enligt oss kan det med 

pensionsavgångar finnas en risk att de böcker som betecknas klassiker, kanon eller högkultur, 

kan komma att hamna i ett underprioriterat läge. Detta främst då låglitteraturen numera är ett 

naturligt inslag i samhället och skolungdomars liv. Dessutom får vi inte glömma att det 

fortfarande finns outbildade lärare på dagens skolor.  

I undersökningen gjord av Lärarnas Riksförbund framgår att pojkars läsning avtar med 

årskurserna, något som också stämmer med våra resultat. På skola B visar undersökningen att 

36% av pojkarna i årskurs 7 svarar att de aldrig inspireras till vidare läsning, i årskurs 8 är 

motsvarande 38% för att i årskurs 9 accelererat till 60%. En förklaring vi kan tänka oss är att 

flera pojkar i årskurs 7 fortfarande inte börjat fundera kring sin identitet, det är fortfarande 

accepterat att tycka om läsning. Under skolans gång väcks identitetsfrågor till liv och strävan 

mot en manlig identitet börjar ta form. För att passa in och agera manligt tar pojkarna då 

avstånd från litteraturen eftersom den kan tolkas som kvinnlig av andra pojkar. Uppstår det 

starka pojkhierarkier i en klass kan även detta, enligt Molloy, leda till en inbördes kontroll för 

att uppträda könskorrekt. Det flickor och pojkar gör och säger, måste stämma överens med 

klassens norm och mall för fickor respektive pojkar. Ett sådant klassrumsklimat innebär att 

eleven måste hålla sig inom de osynliga ramarna och överskrids dessa kan det få följder som 

uteslutning och mobbning. Följden av detta i klassrummet blir elever som vaktar varandra och 

ingen vågar egentligen vara sig själv.   
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Undersökningen visar vilka genre och böcker eleverna föredrar. Både flickor och pojkar på 

skola B föredrar deckare och flickorna på skola A väljer ungdomsböcker och pojkarna 

deckare. Eleverna fick i enkäten ge förslag på litteratur som de tyckt om, flera boktitlar som 

nämndes var samma för båda könen. Läraren kan genom någon form av undersökning av 

eleverna i sin klass skräddarsy sin undervisning efter elevernas olika intressen. Läraren får 

kunskap om varje individs läsintresse och gällande läskapacitet, med denna vetskap kan 

läraren lättare inspirera till läsning. Andra sätt kan vara att elever efter en utläst bok uppmanas 

att betygsätta boken och skriva en kort motivering. Utöver nyttig bokanalys, 

bokrekommendationer till andra elever och träning i att framföra sin åsikt, får läraren 

feedback på massor av olika litteratur. Detta kan vara olika källor att inspirera elever till 

fortsatt läsning, något som behövs enligt vår undersökning. 

5.5 Manliga läsförebilder och identitet  
Molloy anser att de manliga läsförebilderna i skolan inte är tillräckliga, utan att dessa även 

måste sökas utanför skolan. Ett sätt att få in manliga förebilder i skolans värld kan (som 

tidigare nämnts) vara att bjuda in manliga författare, manliga bibliotekarier eller någon annan 

man som kan berätta om en bok de läst. I skolans korridorer har vi inte själva mött många 

män, i synnerhet inte manliga svensklärare. Tänker vi efter gäller detta både vår egen 

skolgång och den verksamhetsförlagda utbildningen. Pojkars syn på svenskläraryrket 

bekräftar denna bild då 49% av samtliga pojkar ser yrket som könsneutralt och 44% som 

kvinnligt, resterande 7% som manligt.  Detta resultat visar tydligt att pojkar inte uppfattar 

yrket som manligt, vilket vi tror kan bero på få möten med manliga svensklärare. Bär vissa 

män denna inställning med sig från barnsben genom hela livet kan detta i sin tur leda till icke 

läsande söner.  

Mansforskare Thomas Johansson menar att flickor söker förebilder bland både män och 

kvinnor. Han menar att pojkar söker tydliga manliga förebilder och att en tonårspojkes 

manlighet byggs upp av fysiska aktiviteter och av avståndstagande från flickor. Detta är något 

som stämmer överens med Ekmans sociologiska perspektiv där män bland annat förväntas 

vara starka, djärva och aggressiva. Marika Andræ som studerat Wahlströms pojkböcker har 

upptäckt att dessa ofta speglar Ekmans och Johanssons perspektiv, men i dessa böcker 

framgår även att pojkar ska uppnå självkontroll, status bland kamrater och lydnad. Detta är 

något som vi anser att läraren bör ha i åtanke vid val av pojkböcker.  Molloy menar att pojkar 

föredrar att läsa böcker med manliga huvudroller. Hon menar också att skolans litteratur 

präglas av såväl manliga författare som manliga huvudkaraktärer i böckerna. Detta medför att 
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flickor tränas i att läsa böcker med manliga förebilder, sätta sig in i deras känslor och 

tillgodogör sig deras livserfarenheter på sitt sätt. Enligt Molloy är det enklare för flickor att 

inta motsatt könsperspektiv och ändå kunna tillgodogöra sig förebilden. Detta är något vi 

ifrågasätter. Kanske är det så att flickor inte enklare tillgodogör sig manliga förebilder i 

böcker, utan att flickor redan i tidig ålder tränats till detta? Vad hade hänt om pojkar också i 

tidig skolålder tränats att läsa böcker med kvinnor/flickor som huvudkaraktärer?  

Litteraturen bidrar, som tidigare nämnts, till bildandet av en identitet liksom förståelse för sig 

själv och världen. Ekman beskriver genom det psykologiska perspektivet hur en pojke under 

sin uppväxt försöker identifiera sin könsroll, vanligen via en manlig förälder. Om en manlig 

förebild saknas försvåras pojkens identitetsutveckling. När han senare börjar i omsorg/skola 

kommer majoriteten av personalen han möter att vara kvinnlig, vilket ytterligare komplicerar 

bekräftelsen av den biologiska könstillhörigheten. Samtidigt som pojken brottas med sin 

utveckling, uppstår gång på gång konfrontationer med ledaren. Om pojken vet att allt 

kvinnligt ska bemötas med avståndstagande som ovan nämns, blir det en ansträngd och 

försvårad situation för pojken. Ett sätt för pojkar att söka sin manlighet tar sig uttryck i 

klassrummet via skrik, trots och grabbighet. Detta är pojkars sätt att söka manlighet, vilken 

ofta bemöts av åthutningar och tillsägelse av läraren. För läraren upplevs en sådan situation 

som stökig och kanske ohållbar. Får flickor lida av plats- och yttrandebrist då pojkarna söker 

sitt manliga ideal? Det känns som en möjlig förklaring. Flickor och pojkar hanterar inträdet 

till vuxenvärlden på olika sätt, beroende av vilka föreställningar de har om sin förväntade 

identitet. Kanske är det helt enkelt så att flickorna är lugnare eftersom de känner sig mer 

tillfreds, i deras omgivning finns flera kvinnliga förebilder.   

5.6 Förslag på hur pojkars attityd till litteratur kan påverkas  
Vi tycker att läraren vid val av helklassböcker någon gång kan dela in klassen i flickor och 

pojkar och låta dem läsa olika böcker. Ett uppföljande boksamtal bedrivs sedan bland flickor 

respektive pojkar och eleverna kan lättare diskutera känslor inför varandra utan att det upplevs 

som pinsamt. En annan vinst med denna form av klassindelning är att flickor och pojkar är 

olika och befinner sig mognadsmässigt på olika plan under olika perioder. Därför kan vissa 

ämnesområden vara mer aktuella för pojkar respektive för flickor vid olika tidpunkter.  

En annan idé är att låta eleverna läsa halva boken för att sedan se resterande del på film. Detta 

kan minska läsmotståndet då det minskar bokens volym. För läraren innebär detta också en 

tidsvinst då inte hela filmen behöver visas. Filmvisningen kan av eleverna upplevas som en 
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belöning efter en prestation. Om någon elev inte har läst halva boken, får de inte heller någon 

behållning av filmen och detta tror vi att flera elever kan uppleva som lite onödigt. Efter 

filmen kan jämförelser göras mellan bok och film med vidare diskussioner om dess för- och 

nackdelar. Hur upplevde eleverna boken gentemot filmen? Stämmer bilden som ges via boken 

med det som framgår i filmen? 

Högläsning är enligt Myrberg något som inte kan ersättas av något annat. Vi anser att det 

borde förekomma mer högläsning i skolan. Ett förslag är att varva högläsning med individuell 

läsning. På så sätt blir det mindre för den enskilda eleven att läsa på egen hand. Framförallt 

tror vi att det är viktigt med högläsning i början av boken. Har en elev svårt att förstå 

inledningen kan lätt läslusten försvinna. Ett annat alternativ är att läraren läser ett stycke mitt i 

boken där det är som mest spännande. Eleverna lockas då till att läsa för att få bakgrunds 

fakta och sedan själva upplösningen. Idag finns även cd-böcker där författare eller andra 

personer med inspirerande röst läser ur olika verk vilka kan användas i undervisningen.   

5.7 Vidare forskning 
Ett förslag på ämne till fortsatt forskning som vi funderat på, är skolbibliotekets roll som 

pedagogisk resurs i samarbete med läraren. Hur används skolbiblioteket idag av lärare och hur 

har dess funktion förändrats. Hur ser resurserna ut och hur används de för att utveckla 

skolbiblioteket.    
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6 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka skolans inverkan på ungdomars läsning. 

Aktuella debatter handlar om ungdomars minskande bokläsning och en undersökning utförd 

av Lärarnas Riksförbund visar att var fjärde pojke aldrig läser på sin fritid. Därför valde vi att 

fokusera mer på pojkars läsvanor. I litteraturdelen berättas om skolans uppdrag som enligt 

Lpo 94 är att främja läslust, förmedla kulturarv och att möta och tolka olika sorters texter.  

Enligt Molloy innebär manlighet för vissa pojkar ett avståndstagande gentemot det som kan 

uppfattas som kvinnligt och auktoritärt. Molloy betonar även att avsaknad av manliga 

förebilder som läser och manliga förebilder i skolan, bidrar till ett avståndstagande till 

skönlitteratur för pojkar. Därför är det extra viktigt som kvinnlig lärare att skapa möten med 

manliga läsförebilder i och utanför skolan. När det gäller pojkar och deras strävan efter den 

manliga normen i ett klassrum, menar Ekman, att detta kan ta sig olika uttryck i klassrummet 

som prestationsinriktning, konkurrens eller aggressivitet, något som Marika Andræ också 

upptäckt att Wahlströms pojkböcker ofta präglas av. Detta är viktigt att känna till som lärare 

och att kunna bemöta. För en del pojkar kan en eller flera av dessa orsaker leda till en ovilja 

att läsa. Det finns en rädsla att misslyckas eller att inte följa gällande genusregler i 

klassrummet.  

Det finns olika argument till varför vi ska läsa skönlitteratur. Brodow anser att orsaker till 

läsning är att vi möter andra människor, deras livsöden och andra kulturer, men även att 

läsaren möter miljöer i både nutid och förfluten tid. Andra argument, som bland annat 

Arvidsson lyfter fram, är att det är viktigt att läsa för att utöka sitt ordförråd, lära sig reflektera 

och utveckla den intellektuella förmågan. Aktuella debatter och undersökningar visar att 

ungdomar läser allt sämre och mindre antal böcker, Norberg kopplar detta till elevers 

oförmåga att förstå satir och ironi. En annan orsak enligt Myrberg är skolans 

kompetensförlust via pensionsavgångar och föräldrars tidsbrist som gjort att 

språkutvecklingen i hemmet överlåtits till teve och video.   

I undersökningen användes enkätmetoden, vilken delades ut på två olika högstadieskolor. Av 

enkätens resultat framkom att 32% av pojkarna på skola A och 45% av pojkarna på skola B 

aldrig uppmuntrades till fortsatt läsning via svensklektionerna. Ett gemensamt resultat för 

samtliga pojkar visar att 33% aldrig lånar någon bok av någon författare som de mött i 

skolans undervisning. Det framkom även att 44% av pojkarna såg svenskläraryrket som 

kvinnligt och 27% av pojkarna upplevde att de aldrig fick några boktips av svenskläraren.  
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Av undersökningen framkom även att 47% av pojkarna inte tyckt om helklassböckerna. Den 

genre som pojkarna föredrog var deckare och sämst tyckte de om kärleksromaner.  

Undersökningen baserades även på ett frågeformulär som utdelats till lärare. Av svaren 

framgick att läraren för att skapa läsintresse ständigt måste uppdatera sig i nyutkommen 

litteratur, känna till elevernas intressen och läsnivåer.  Sammanställningen av lärarnas 

frågeformulär gav få konkreta förslag på hur pojkars attityd till litteratur kan påverkas. Det 

som framkom var att pojkar föredrar att läsa böcker med manliga förebilder. Förslag på andra 

möjligheter att locka pojkar till läsning var att välja lättläst, tunna böcker i den genre som 

pojkar föredrar.  

Att det finns för få manliga läsande förebilder i skolan är en slutsats som kan dras utifrån den 

genomförda studien. När pojkar söker sin identitet präglas denna ofta av ett avståndstagande 

gentemot sådant som upplevs som kvinnligt, i klassrummet tar sig detta uttryck i kaxighet och 

högljuddhet. Enligt Lpo 94 är det viktigt att förmedla kulturarvet och i kursplanen för svenska 

framgår att eleverna ska inspireras till egen läsning. Denna undersökning visar att 37% av 

pojkarna inte inspireras under svensklektionerna till fortsatt läsning. Den visar också vikten av 

att känna sina elever och deras olika intressen, med vetskap om dessa kan läraren grunda en 

läsning som upplevs som meningsfull och inspirerande för varje elev.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

Källförteckning 

Litteratur 
Andræ, Marika (2001), Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B.Wahlströms 

ungdomsböcker 1914-1944. Stockholm: B. Wahlströms. ISBN 91-32-32610-6 

(340 s)  

Andersson, Lars Gustaf,  Persson, Magnus & Thavenius, Jan (1999), Skolan och de kulturella 

förändringarna. Lund: Studentlitteratur.  ISBN 91-44-00793-0 (204 s) 

Arvidson, Gunnar (2000), Stör mig inte - jag läser. Stockholm: En bok för alla. ISBN 91-

7221-162-8 (128 s) 

Brodow, Bengt & Rininsland, Kristina (2005), Att arbeta med skönlitteratur i skolan –praktik 

och teori. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03812-7 (267 s)  

Denscombe, Martyn (2000), Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01280-2 

Chambers, Aidan (1994), Böcker inom oss - om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren 

ISBN 91-29-64542-5 (230 s)  

Ekman, Daniel (1995), En mans bok: om manlig identitet – teorier, ideal och verklighet. 

Stockholm: Natur och kultur. ISBN 91-27-04169-7 (230 s)  

Ejvegård, Rolf (2003), Vetenskaplig metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-

02763-X (175 s)  

Lpo 94 

Lagercrantz, Olof  (1985), Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand. ISBN 91-46-14800-0 (94 s)  

Molloy, Gunilla (1996), Reflekterande läsning och skrivning: årskurs 7-9. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-61861-1 (296 s)  

Molloy, Gunilla (2003), Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. ISBN 

91-44-03007-X (330 s)  

Nilsson, Jan & Nilsson, Ulf (1990), Fånga läslusten! Ronneby: Nilsson & Nilsson. ISBN 91-

630-0259-0 (79 s) 

Norberg, Inger (2003), Läslust och lättläst. Lund: Bibliotekstjänst. ISBN 91-7018-499-2   

(279 s)  

Norberg, Inger (2000), Möte med ungdomsboken 13-16 år. Stockholm: Liber. ISBN 91-21-

18312-0 (112 s)  



 52

Patel, Runa & Davidsson, Bo (1994), Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-30952-X  

(127 s)  

Smith, Frank (2000), Läsning. Stockholm: Liber. ISBN 47-04984-7 (229 s)  

Säljö, Roger (2005), Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Nordstedt. ISBN 91-7227-436-0 (279 s)  

Öhman, Anders (2002), Låglitteratur. De populära genrernas estetik och historia. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-01589-5 (196 s)  

 

Tidningsartiklar 
Debatt 29/9 Lärarnas Riksförbund: Var femte elev läser aldrig en bok i skolan 

Göteborgsposten (2005-09-28)  

Elektroniska källor 

Pojkar får allt svårare i skolan 

www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10511989.asp (2006-01-28) 

Pojkar på efterkälken i skolan 

www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=200518 (2006-02-03) 

Utan klassiker är man kokt 

 www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=322539 (2006-01-28) 

Var tredje pojke i nian vill inte läsa 

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10653512.asp (2006-01-28) 

Valet står inte mellan Spice Girls och Strindberg  

www.sydsvenskan.se/kultur/article4083.ece (2006-01-28) 

www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=235415 (2006-01-28) 

www.flicka.gov.se/main.html (2006-01-20) 

www.gotland.se/protokoll/KFPROT/kf2001/010326/kf030.html (2006-05-18)  

Nationalencyklopedin uppslagsverk (2000), [cd-rom] Höganäs: Bra böcker. ISBN 91-7133-

742-3   


