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Sammanfattning  

Denna studie undersöker vilken typ av litteratur som 9 pojkar i årskurs 5 väljer att läsa. Dessutom granskas i studien 

vilket intresse som finns bland dessa pojkar gällande läsning. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade 

intervjuer som gjorts med pojkar från 2 olika klasser på samma skola. Fokus har legat på pojkarnas egna tankar och 

åsikter utifrån deras perspektiv. I litteraturdelen presenteras litteratur som behandlar pojkars läspreferenser. 

Övergripande kan sägas att pojkar har ett bristande läsintresse och de läser litteratur som främst utspelar sig utanför 

sin egen verklighet. Litteraturen behandlar också motivation och könsskapande. Det visar sig i litteraturen att pojkar 

tenderar att vända sig bort från läsning då läsning ses som en kvinnlig aktivitet. Resultat i min studie visar att pojkar 

väljer att läsa spännande böcker i genrer som fantasy och deckare. Även roliga böcker och böcker om sport läses. 

Gällande pojkarnas läsintresse påverkas pojkarna främst av föräldrar, lärare samt genom sitt kamratskap. Samma 

faktor kan påverka en pojkes läsintresse negativt och en annans positivt. Pojkarna i studien menar att de inte talar om 

sin läsning med varandra för att detta inte är kutym i kamratskapet. Även pojkar som har ett uttalat läsintresse väljer 

att inte tala om läsning med sina kamrater för att normen hos pojkar på skolan är att favorisera sport och agera 

motvilligt till läsning. 
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1. Inledning  

Under de tre och ett halvt år jag har gått på Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet har 

jag utvecklat ett intresse för litteraturens potential i undervisningen. Mitt intresse startade då 

jag läste min inriktning ”Musiskt Lärande”. Under denna inriktning användes litteratur som 

ett naturligt inslag i all undervisning för att koppla samman olika kunskaper samt för att skapa 

gemensamma förståelseramar hos eleverna. Jag har upplevt att jag kunnat inspirera elever till 

skolarbete med hjälp av litteratur och läsning.  

Dessutom har jag under min utbildning fått en ökad förståelse för pojkars respektive flickors 

olika förutsättningar i skolans värld. En av anledningarna till denna studie är att jag om och 

om igen fått höra hur skolan passar flickorna bättre och hur just språkliga ämnen tenderar att 

falla flickorna som handen i handsken. Jag bestämde mig för att genom examensarbetet ta 

reda på hur pojkarnas läsning kan stöttas.  

Som lärare har man ett samhälleligt uppdrag att utbilda elever inom olika områden och enligt 

gällande kursplan i svenska anges att:  

”Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i 

olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 

gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att 

ge svar på de stora livsfrågorna.” (Skolverket, 2000) 

Vidare står att skolan 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” 

 (Skolverket, 2000).  

Jag hoppas att denna studie genom att pojkars egna perspektiv studeras ska ge en ökad 

förståelse för pojkars litteraturval, vilket skulle kunna leda till att man som lärare kan använda 

och tala om litteratur utifrån ett sätt som tilltalar och intresserar pojkar.  

1.1 Bakgrund  

Wolf (1989) hävdar att det är typiskt för mellanstadiet att elever ofta läser på egen hand i en 

så kallad bänkbok eller lådbok. Ibland läser eleverna vid en särskilt avsatt tid och ibland för 

att fylla ut tiden när eleverna blir klara med andra arbeten. Under verksamhetsförlagd 
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utbildning har jag funderat på hur effektiv läsning eleverna ägnar sig åt i skolan då läsningen 

faktiskt oftast sker under sådana premisser som beskrivs av Wolf. Jag vill genom detta 

examensarbete grundlägga kunskaper kring pojkars läspreferenser och läsintressen för att som 

lärare kunna erbjuda dem effektiv läsning i skolan. För mig är effektiv läsning mer än ett 

tidsfördriv och mer än färdighetsträning av olika förmågor som härrör den mekaniska 

läsningen. Effektiv läsning är att bearbeta ett innehåll, att uppleva och att kunna utvecklas 

som person.   

1.1.1 PIRLS 2006 

Läsundersökningen PIRLS anordnas av The International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA). PIRLS är en utvärdering av elevers (i årskurs 4) läsförmåga, 

läsvanor samt attityder till läsning. I Sverige genomfördes studien i 150 skolor med cirka 

4000 elever (Skolverket 2007). PIRLS är en av de studier som det ofta refereras till då man i 

media upplyser om hur svenska elever mäter sig kunskapsmässigt mot andra elever i världen. 

Jag har inspirerats av de resultat som gäller svenska elever då jag bestämt syfte för min 

uppsats.  

1.1.1.1 Svenska elevers läsning 

Skolverket (2007) gav i anslutning till att resultaten för PIRLS 2006 tillkännagavs ut en 

rapport som beskriver de svenska elevernas resultat. I rapporten menar Skolverket (2007) att 

runt två tredjedelar av eleverna har angående sin egen läsförmåga en mycket positiv 

uppfattning. Nästan lika många uppger att de läser berättelser på fritiden minst någon gång 

per vecka för att de upplever det som roligt. Inte fullt hälften läser av samma anledning 

faktatexter minst en gång per vecka. Gruppen elever som läser för nöjes skull har dock 

kraftigt minskat sedan PIRLS 2001. Läsning av böcker konkurrerar med andra aktiviteter som 

innebär läsning av kortare texter som också ofta innehåller mycket bilder. Andelen elever från 

hem med många barnböcker och med föräldrar som läser ofta och för nöjes skull har också 

minskat mellan 2001 och 2006. Tiden används för andra aktiviteter och läsarförebilden i 

vardagen försvinner bort.  

PIRLS visar på att starka läsare oftast har en positiv attityd till läsning. De läser på fritiden för 

att det är roligt. De har också föräldrar som läsande förebilder. Flickorna når ett bättre 

genomsnittligt läsprovsresultat än pojkarna. 
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1.2 Syfte 

Mitt övergripande syfte med denna studie är att utforska pojkars attityder och intressen till 

läsning samt att undersöka vilken slags läsning pojkar ägnar sig åt.  

1.3 Frågeställningar 

För att avgränsa min studie har jag valt att dela mitt syfte i två frågeställningar som bättre kan 

bli besvarade i denna typ av undersökning. Jag väljer att studera mina frågeställningar utifrån 

barns perspektiv, vilket innebär att jag endast intresserar mig för vad barnen själva uttrycker. 

1. Vilka faktorer påverkar pojkars läsintresse? 

2. Vilken typ av litteratur väljer pojkar att läsa? 

 Vad ligger bakom dessa val? 

1.4 Begreppsdefinition: läsning 

Taube (2007) anger att tre komponenter utgör själva läsningen. Läsaren måste kunna avkoda, 

vilket står för tekniken att kunna uttyda orden utifrån de bokstäver som bildar dem. Vidare 

behöver läsaren förståelse, vilket står för att läsaren måste kunna förstå vad orden betyder för 

att kunna skapa mening. Som sista komponent anger Taube (2007) motivation och menar att 

förståelsen inte kan infinna sig om läsaren saknar motivation.  

I denna text hänvisas till Taubes definition av läsning. 
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2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras den litteratur jag funnit intressant för min studie. Medvetet 

har jag sökt olika litteraturkällor så som vetenskapliga artiklar, böcker samt avhandlingar. 

Litteraturen presenteras utifrån de centrala teman jag funnit. Viss litteratur belyser skillnader 

mellan pojkar och flickor. I min studie ingår inte att jämföra könen, men studiernas 

jämförelser förtydligar resultat angående pojkars läsning.  

Jag kommer att presentera två olika teorier som emanerar från mina frågeställningar där jag 

medvetet valt att studera olika aspekter av pojkars läsning. Den ena teorin behandlar hur barns 

läsutveckling kan tolkas och den andra teorin fokuserar kring hur maskuliniteter bildas.   

2.1 Läspreferenser 

Appleyard (1994) grundar sin teori om läsutveckling på att oavsett en persons bakgrund 

genomgår läsaren en regelbunden följd av attityder som påverkar hur denne upplever 

berättelser. Teorin utgår ifrån att läsaren i en relativt förutsägbar ordning infinner sig i fem 

olika roller som skiftar då läsaren mognar. Appleyard (1994) menar att när barnet lär sig läsa 

och läser egna böcker antar barnet rollen som ”The reader as hero and heroine” (s. 14). Barnet 

befinner sig i denna roll från 7 års ålder och fram till tonåren. Grunden till rollen som 

hjälte/hjältinna bottnar i det faktum att barnets umgänge i och med skolstarten har bytts från 

familj till kompisar och vuxna i skolans sociala nätverk. Barnet är nyfiket på omvärlden och 

det som finns här och nu räcker inte längre till. Läsningen blir ett redskap för att samla och 

organisera information om omvärlden, men även att utforska en inre värld då barnet blir äldre. 

Barnen läser främst böcker om hur världen fungerar samt äventyrliga böcker. Karaktärer är 

för barnen mer intressant än handling. Karaktärerna i böckerna möter faror som de listigt 

undkommer och de reser till andra världar och utför hjältedåd.  

Böckerna innehåller mer och storleksmässigt mindre text och färre bilder än de böcker som 

barn får upplästa för sig under de första levnadsåren då barnen ej kan läsa själva vilket kräver 

läsarens förmåga att kunna skapa en påhittad värld utifrån språket. Barnen tenderar att inte 

tröttna på att om och om igen läsa om liknande hjältedåd där karaktärerna uppvisar sina 

färdigheter. Ewald (2007) har i sin studie funnit att läsande pojkar i 10-12 års ålder är relativt 

få och i hennes studie orienterar de sig mot snäva genrer som fantasy, krigsskildringar och 

historiska äventyrsberättelser samt mot texter där handling, tävling och kamp framträder som 
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starka inslag. Även Millard (1997) hävdar att läsande pojkar är få och påpekar i 

sammanhanget att många pojkar läser så lite som de kan komma undan med i skolan. Brozo 

(2002) menar att de pojkar som inte läser böcker tenderar att ha ett förflutet av misslyckanden 

inom läsning. Ewalds (2007) studie pekar mot att de elever som har begränsade erfarenheter 

inom läsning med sig hemifrån eller från tidigare skolår lämnas ifred med sina bristande 

läsintressen. De läser bara så lite, eller i just så snäva genrer som de kan komma undan med 

och klyftan mellan de elever som läser mycket och de som i stort sett inte läser alls tenderar 

enligt Ewald (2007) att utvidgas under mellanstadietiden. Kåreland (2005) menar att elever 

med bristfällig läsförmåga väljer att läsa faktaböcker, vilket pekar mot att dessa böcker är mer 

lättlästa. Taube (2007) skriver att pojkar inte tenderar att främst välja skönlitteratur vilket 

sammanfaller med att Kåreland (2005) också menar att pojkar (i mycket större utsträckning än 

flickor) väljer att läsa faktaböcker.  

Enligt Ulfgard (2004) tappar många pojkar sitt intresse för läsning runt årskurs 6. Läsande 

unga pojkar är, enligt Ulfgard (2004), ett klassfenomen. Storläsande pojkar återfinns i 

högutbildade familjer och i familjer där man läser mycket. Majoriteten av pojkarna i Ulfgards 

(2004) studie ägnar sig sällan eller nästan aldrig åt frivillig läsning. Studien visar dock att 

pojkar från ett villasamhälle i större utsträckning tenderar att tala om positiva läsupplevelser 

än vad pojkar från glesbygd och mångkulturell förort gör. Ulfgard (2004) lägger liksom 

Appleyard vikt vid karaktärerna barnen läser om och menar att pojkars litteratur tenderar att 

behandla avlägsna miljöer med glorifierande karaktärer så som hjältar och problemlösare. 

Ulfgard hävdar inte uttryckligen att pojkar söker dessa karaktärer, men Ulfgard (2004) gör 

dock gällande att läsaren identifierar sig på olika sätt med romanernas karaktärer och att det 

för pojkar i 10-12 års ålder finns få manliga förebilder som knyter an till deras egna liv då 

vardagsrealism är sällsynt i pojkars litteraturval. 

Pojkars läsning utgörs, enligt Ulfgard (2004), av spänning, deckare, fantasy, science fiction, 

skräck, historia samt serietidningar och facktidningar. Brozo (2002) redogör likaså för genrer 

som tilltalar pojkar och menar i likhet med Ulfgard att pojkar helst läser skräck, historia, 

fantasy och science fiction. Dessutom nämner Brozo (2002) att humor, äventyr, fakta, 

kriminalböcker, sport, krig och biografier tillhör pojkars preferenser. Brozo (2002) menar 

också att pojkar uppvisar större förmåga att återge handlingen i en text med manlig 

huvudkaraktär som uppvisat för pojkar identifierbart beteende samt att texter som behandlar 

traditionellt manliga ämnen är för pojkar mer lättlästa.  
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Appleyard (1994) menar att barn i 10-årsåldern kan läsa på två sätt. Dels kan barnet föreställa 

sig självt i historien och dels kan barnet utvinna information. Ju bättre läsare barnet är desto 

troligare är det att barnet läser på dessa två sätt. Barn mellan 10 och 13 år är, enligt Appleyard 

(1994), intresserade av och kan föreställa sig tankar och känslor hos andra. Ewald (2007) 

pekar dock på att det är flickor som i mellanstadieålder tenderar att börja läsa om relationer, 

känslor och moraliska/etiska dilemman och Millards (1997) studier visar att pojkar hellre 

söker efter humor än engagemang i texter de läser. Appleyard framskriver dock konstant sin 

teori utifrån barn i allmänhet och nämner aldrig specifikt pojkar eller flickor vilket gör att de 

separata könens läsning trots en välbyggd teori framstår som anonym.  

2.2 Könsskapande 

Connells (2000) teori utgår från att maskuliniteter inte är genetiskt predestinerade eller 

bestämda av en given social struktur. Istället pratar Connell (2000) om olika maskuliniteter 

som blir till då människor interagerar inom olika samhällsklasser, kamratgrupper, klasser och 

åldersgrupper. Dessutom hävdar Connell (2000) att maskuliniteter skapas under specifika 

historiska förhållanden och när dessa förhållanden ändras kan könspraktiken ifrågasättas och 

omskapas. Maskuliniteter och femininitet skapas tillsammans i processen.  I skolan finns den 

viktigaste sociala miljön för könsskapande – kamratgruppen. Det är gruppen som är bärare av 

hur pojkar ska agera. Brozo (2002) menar att pojkar inte ser läsning som en maskulin aktivitet 

och att pojkar eggar varandra i denna uppfattning. Många pojkar vänder sig mot läsning för 

att det i pojkgrupper anses mer häftigt att vara motståndare till skolan än läshuvud. Kåreland 

(2005) för ett liknande resonemang och menar att pojkar i sin strävan att markera sin 

könsidentitet tar avstånd från böcker och läsning. Till skillnad från Brozo menar hon dock att 

motståndet till läsning bottnar i att läsningen av pojkar ses som en kvinnlig syssla. 

Connell (2005) ger en utförlig bild av hur den sociala gemenskapen skapar genus. Han 

använder begreppet ”hegemonisk maskulinitet” för att beskriva ”den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet” (s. 115). Främst handlar den hegemoniska maskuliniteten om ideal och den 

heterosexuella normen, vilket bidrar till dominans och underordning mellan olika 

mansgrupper. Millard (1997) står bakom Connells resonemang och anger utöver 

kamratgruppens genusregim också samhällets samt den aktuella skolans genusregim som 

viktiga i barns genusskapande. Specifikt gällande läsning förmodar Johnsson-Smaragdi och 

Jönsson (2006) att det omgivande samhällets förväntningar på respektive kön kan förklara 
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varför flickor läser böcker medan pojkar ägnar sig åt visuella media samt fysiska aktiviteter. 

Pojkars sämre läsfärdigheter kan också bidra till könsskillnader gällande läsvanor.  

2.3 Motivation 

Meece et al. (2006) menar att kulturella stereotyper influerar föräldrars perception av deras 

barns förmågor och föräldrarna fungerar dessutom själva som rollmodeller för sina barn. 

Pojkars intressen tenderar att vara könsstereotypa. Skolan påverkar också, enligt Meece et al. 

(2006), elevernas könsrollsföreställningar. Elever iakttar och imiterar de traditionella roller 

och mönster de möter i klassrummet. I skolan, menar Ulfgard (2004), att de flesta lärare för 

mindre barn, de flesta svensklärare samt de flesta bibliotekarier är kvinnor vilket skapar en 

kvinnlig inramning på läsning. Ulfgard (2004) hävdar att pojkar saknar manliga läsande 

förebilder och att män till och med kan ”visa på en negativ inställning till bokläsning” (s. 

306). Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2006) menar att hemmiljön påverkar barns läsande 

och att förebilder är viktigt för att få barn att vilja läsa. Läsning ses, enligt Millard (1997), inte 

av många elever som ett personligt val utan som en aktivitet kommenderad av en vuxen, 

vilket kan förtydliga vikten av läsande förebilder som med ett genuint intresse för läsning kan 

smitta av sig på andra.   

Bristen på läsande män och ett utbrett manligt ointresse av läsning smittar, enligt Ulfgard 

(2004), av sig på de unga pojkarna.  Resultat i Lams et al. (2010) studie pekar i kontrast till 

Ulfgards uttalanden om läsningens kvinnliga inramning på att de flickor och pojkar som 

undervisas av en kvinnlig lärare generellt har en mer positiv attityd till läsning samt presterar 

bättre vid tester som mäter läsförståelse. Lam et al. (2010) hävdar också att elever med manlig 

lärare är mer benägna att se läsningen som ett måste. Elever med kvinnlig lärare tenderar att 

se läsningen som ett viktigt verktyg för framtiden.  

Taube (2007) skriver i sin bok som behandlar barns läsning att lässjälvbilden (hur barnet själv 

upplever sin läsförmåga) påverkar motivationen och uthålligheten. Logan och Johnston 

(2009) påvisar liknande resultat i sin studie och menar att pojkars faktiska läsförmåga och hur 

ofta de läser korrelerar med deras attityd gentemot läsning. En tolkning av dessa resultat blir 

att om pojkar tycker att de läser dåligt eller om de uttalat har en sämre läsförmåga torde 

resultera i samma sak – att pojkar under dessa premisser inte läser. 
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Motivationen styrs dock, enligt Taube (2007), av både inre och yttre faktorer. Förutom 

lässjälvbilden anger hon attityder till det som ska läras som inre faktor. Som yttre faktorer 

nämner Taube (2007) de förväntningar som föräldrar och lärare har samt kamraters 

reaktioner. Taube (2007) menar att förväntningarna på pojkarnas insatser inom läsområdet 

inte är stora varken av kamrater eller av dem själva. Brozo (2002) är övertygad om att för att 

få pojkar motiverade till läsning krävs att deras intressen tas till vara. I skolan läser pojkar 

mest skolrelaterade böcker vilka har visats dämpa tillfredsställelsen kring läsning för båda 

könen. Den viktigaste faktorn för att elever (i mellanstadieålder) ska vilja läsa är intresse för 

innehållet i boken. Om man rättar sig efter detta resultat av Brozos studie blir implikationerna 

för lärares arbete kring barns läsning att arbetet lämpligen bör ta sin utgångspunkt i barns 

perspektiv för att kunna möta barnens egna intressen och därmed kunna motivera dem till 

läsning. 

I min egen studie representeras min empiri som ligger till grund för mina resultat av pojkars 

tankar och åsikter. Fokus ligger kring pojkarnas egna perspektiv på sin egen läsning. På detta 

vis bidrar min studie till att ge individuella perspektiv på pojkars läsning samt att man som 

pedagog kan låta sig inspireras av de intervjuer som jag genomfört och kommer att redogöra 

för längre fram i detta arbete för att undersöka sina egna elevers läsning.  

2.4 Litteraturreflektion 

Angående den litteratur jag valt för detta examensarbete kan jag urskilja tre centrala teman 

där läspreferenser, könsskapande samt motivation bildar rubriker i arbetet. Gällande pojkars 

läspreferenser har jag presenterat Appleyards (1994) teori om läsutveckling och mot denna 

jämfört annan litteratur jag funnit. Övergripande kan sägas att intresse för karaktärer i 

litteraturvalen ställs mot intresse för handlingen. Genrer som pojkar tenderar att föredra 

diskuteras också och jämförs mot diskussionen angående om litteraturvalens ursprung gäller 

karaktärer eller handling. Från Appleyards (1994) teori kommer jag i min analys att använda 

mig av läsarrollen som han kallar för ”The reader as hero and heroine” (s. 14) då pojkarna i 

min studie åldersmässigt samt läsarmässigt innefattas av denna läsarroll.  

Gällande pojkars könsskapande har jag presenterat Connells (2000, 2005) teori om 

maskuliniteter och med hjälp av annan litteratur har jag fördjupat hur teorin kan appliceras 

kring pojkars läsning. Det framkommer att läsning ses som en kvinnlig sysselsättning och att 

pojkar hellre av sina kamrater ses som motståndare till skolan än att favorisera den och att 
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pojkar i sin strävan att bli män tenderar att i sina kamratgrupper nedvärdera läsning. Från 

Connells (2005) teori kommer jag att i analysen använda begreppet ”hegemonisk 

maskulinitet” (s. 115) för att bringa klarhet i hur pojkgrupper på informanternas skola 

fungerar gällande läsning. Ingen motpol till Connells (2000, 2005) teori presenteras vilket 

kunskapsmässigt skulle kunna ligga detta arbete i fatet.  

Gällande motivation tas inga specifika motivationsteorier upp utan jag har valt att använda 

litteratur som fokuserar kring motivation och läsning. Från Taube (2007) kommer jag i 

analysen att reflektera kring begreppet ”lässjälvbild” (s. 81) då informanternas upplevda 

läsförmåga ställs i förhållande till deras läsning. 

Ingen litteratur som beskriver hur läsning av olika genrer skiljer sig åt presenteras. Medvetet 

har denna litteratur valts bort för att fokus inte ska ligga på olika typer av läsning då detta inte 

innefattas av mina frågeställningar. Inte heller presenteras litteratur som beskriver olika 

genrer. Detta hade varit fördelaktigt då olika genrer faktiskt diskuteras i arbetet.  
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3. Metod 

Under denna rubrik kommer jag att beskriva och motivera mina metodval samt hur jag 

genomfört insamlandet av min empiri. En beskrivning av den analys jag gjort för att inringa 

mitt resultat kommer också att ingå under denna rubrik. 

3.1 Kvalitativ intervju  

I min studie har jag haft för avsikt att ur barns perspektiv studera 9 pojkars läsning. I och med 

denna avsikt har jag valt att undersöka rent personliga perceptioner. Starrin (1994) menar att 

den kvalitativa metoden ämnar studera subjektiva uppfattningar. Patel (1987) beskriver att 

intervjuns standardisering uttrycker hur mycket utrymme som lämnas åt intervjuaren gällande 

frågornas utformning och ordning. Grad av strukturering handlar om i vilken utsträckning 

informanten är fri att tolka frågorna. Patel (1987) menar att intervjuer där man önskar göra en 

kvalitativ analys av resultaten är ostrukturerade och ostandardiserade. Jag har i så stor 

utsträckning som möjligt försökt att inte bli styrd av de frågor jag skrev ner innan mina 

intervjuer. Dessutom har jag anammat de svar jag fått från informanterna och försökt finna 

intressanta spår i det de sagt och därför följt upp med frågor kring deras svar snarare än att gå 

vidare med nästa fråga. Bryman (2002) använder begreppet semi-strukturerad intervju och 

menar då att intervjuaren har en intervjuguide som kan beskrivas som en lista med specifika 

teman som intervjuerna ska behandla. Frågorna måste inte komma i samma ordning som på 

intervjuguiden och frågor som inte finns med kan också ställas. I min intervjuguide (bilaga 1) 

har jag sorterat mina frågor utifrån olika rubriker för att kunna fokusera pojkarnas svar till den 

situation frågan gäller. För att motivera informanten till att svara på frågor är det, enligt Patel 

(1987), viktigt att klargöra syftet med intervjun samt att informera informanten om vad som 

förväntas av denne. Jag har berättat för pojkarna att min studie är ett arbete som ger mig min 

lärarexamen samt att jag påpekat att jag endast velat ha personliga svar från pojkarna. Jag har 

tydliggjort att inga andra svar är av intresse för min studie.  

3.1.1 Val av informanter 

Eleverna jag valt att intervjua bor allihop i ett mindre villasamhälle strax utanför en större stad 

i mellersta Sverige. Pojkarna bor i villa tillsammans med sin mamma och pappa. En pojke bor 

med mamma och mammas man. Alla föräldrar arbetar och de flesta med yrken som kräver 

någon form av högre utbildning. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag kommit i 

kontakt med skolan som de intervjuade pojkarna går på och har därmed etablerat en kontakt 
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med flertalet av dem. Skolan som pojkarna går på har i stort sett enbart svenska elever och 

området som skolan tillhör räknas till ett av stadens överklassområden. Pojkarna går i årskurs 

5 och tillhör två olika klasser. Den ena klassen har en kvinnlig lärare (i denna text kallad 

Anna) och den andra en manlig (i denna text kallad Bengt). Klasserna är samarbetsvilliga och 

arbetar bra och dedikerat med sina skoluppgifter. Pojkarnas ålder varierar från 11 år och upp 

till 12 år och 3 månader. Pojkarna Erik, Adam, Bo, Carl, Daniel och Gustaf går i Annas klass 

och pojkarna Fredrik, Ivan och Håkan går i Bengts klass. 

Att jag valt pojkar i årskurs 5 handlar dessutom till stor del om att jag under min utbildning 

kommit i kontakt med forskning som antyder att pojkar uppvisar ett lågt intresse för läsning 

samt att det intresse som finns dalar någonstans runt årskurs 6. Bryman (2002) anger 

bekvämlighetsurvalet som ett vanligt tillämpat urval vid kvalitativa intervjuer. Anledningar 

till detta urval kan vara brist på tillgänglighet av informanter eller att forskaren fokuserar mer 

på studiens analys än på representativitet. Att jag gjort ett bekvämlighetsurval genom att 

kontakta en skola jag befunnit mig på grundar sig mest i att jag anser att den kontakt jag fått 

med pojkarna under min vistelse på deras skola kan vara värdefull vid intervjusituationerna. 

Bryman (2002) menar också att det kan underlätta tolkningen och förståelsen av det som 

informanterna säger om man har kännedom om miljön informanterna befinner sig i. De 9 

pojkarna som ingår i min studie har valts dels för att de inte har läs- och skrivsvårigheter och 

dels för att de var de enda pojkarna som hade tillstånd av sina vårdnadshavare att delta. Om 

detta berodde på att de lappar jag delat ut i klasserna angående samtycke inte återkommit till 

skolan eller om vårdnadshavarna valt att inte låta sina pojkar delta vet jag inte då jag inte 

undersökt saken vidare. 

3.1.2 Att skapa en relation 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag under tre dagar befunnit mig i Annas klass 

och delvis i Bengts klass tillsammans med Anna då hon undervisat klassen i engelska. Jag har 

då suttit längst bak i klassrummet och dessutom har jag gått runt i klassrummet under 

elevernas eget arbete. Under de dagar jag tillbringat med Anna har jag inte bedrivit egen 

undervisning utan snarare varit delaktig i Annas undervisning som resurslärare. Under den tid 

jag var student i Annas klass hade jag inte valt inriktning på mitt examensarbete mer än att det 

skulle behandla läsning ur ett genusperspektiv och det var under dessa dagar jag 

uppmärksammade pojkarnas förhållande till litteratur. Dessutom öppnade jag upp för en 

relation mellan mig och pojkarna.  
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Då man som vuxen intervjuar ett barn bör man tänka på att maktbalansen är ojämn. Ett barn 

är alltid i underläge gentemot en vuxen. Jag har under mina intervjuer försökt att visa ett stort 

intresse för informanterna genom att använda ”probing”. Patel (1987) beskriver ”probing” (s. 

106) som alla de metoder intervjuaren använder för att få informanten att förtydliga eller 

utvidga sina svar. Under intervjuerna har jag hummat, nickat, sett informanterna i ögonen, sett 

glad ut och bett informanterna att berätta mer. Jag upplever att det intresse jag uppvisat för 

pojkarnas tankar har fått dem avslappnade och att mitt maktövertag genom detta har 

överskuggats. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att det är viktigt att skapa 

en relation som bygger på barnets förtroende för den vuxne. Annars blir det ingen bra 

intervju. Intervjuaren måste först göra sig hemmastadd i miljön. Om barnen får göra färdigt 

det de håller på med kan det vara lättare att intervjua dem då de lättare kan koncentrera sig på 

intervjun samt att de kan uppleva att intervjuaren respekterar dem och deras aktiviteter. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) rekommenderar att intervjua barn enskilt då man 

vill veta hur barn tänker kring ett visst fenomen. Författarna menar att barn är vana vid att 

konkurrera om vuxnas uppmärksamhet vilket kan leda till en positiv upplevelse att enskilt få 

samtala med en vuxen. Det enskilda samtalet skulle dock likaväl kunna upplevas som 

utpekande. 8 av 9 pojkar var glada och upprymda och pratade mycket under intervjuerna, men 

en pojke, Gustaf, var mer tystlåten och kanske tyckte han att det var utpekande att sitta ensam 

med mig i ett rum.  

3.1.3 Att ställa frågor 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att det är svårt att föreställa sig hur barn 

ska uppleva de frågor man ämnar ställa. Det är fördelaktigt att testa frågorna innan man 

påbörjar sina intervjuer. Att starta i vida frågor ger barnet en möjlighet att själv välja 

inriktning. Jag testade min intervjuguide på en annan pojke som också är 11 år. Jag insåg då 

att det är viktigt att skriva ner följdfrågor som man kan använda då man vill att informanten 

ska utveckla sina svar. Att fråga ”varför?” är inte alltid tillräckligt för att barn ska utvidga sina 

svar.  

3.2 Etiska aspekter 

Oavsett val av metod bör man ta de etiska aspekterna i beaktning. Ejlertsson (2005) beskriver 

hur informationskravet innebär att forskaren informerar de berörda om studiens syfte och att 

detta bör göras innan man startar med fältarbetet. Samtyckeskravet går ut på att de berörda 

deltagarna själva får möjlighet att bestämma om de vill medverka i studien.  Vid 
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sammanställning av den samlade empirin skall man följa konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet betyder att man gör en avidentifiering av involverade 

personer och platser för att inte obehöriga skall kunna ta del av personuppgifterna. 

Nyttjandekravet tillämpas genom att endast använda den insamlade empirin för aktuellt 

forskningsändamål. I sammanställningen av empirin har jag tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att personer och platser som ingår i studien har tilldelats 

fingerade namn. Nyttjandekravet gör att jag inte tänker använda materialet i annat syfte än att 

skriva detta examensarbete.   

3.3 Genomförande  

För att ge en tydlig bild av hur min empiri har insamlats kommer jag att under denna rubrik 

framskriva mitt tillvägagångssätt gällande de intervjuer jag gjort.   

3.3.1 Samtycke 

Ett brev (bilaga 2) har skickats ut till alla pojkars vårdnadshavare där de fått samtycka till 

barnens medverkan i min studie. Nio pojkar gavs tillåtelse att medverka. Gustaf, som tidigare 

nämnts, ville först själv inte medverka, men ångrade sig efter att de andra låtit sig intervjuas. 

Med Gustaf hade jag ett extra långt samtal där jag tydliggjorde att intervjun var frivillig. Trots 

det var pojken väldigt kortfattad och fåordig. Han verkade nervös och trummade konstant 

med foten mot bordsbenet. Om pojkens agerande sammanfaller med att han fortfarande 

egentligen inte ville intervjuas vet jag inte. Samtidigt uppvisade pojken tendenser till att 

skämmas för de bokval han gör. Likaväl som ovilja till intervjun kan hans bokval pressa 

honom i ett samtal med en vuxen. Jag har dock under intervjuerna försökt att visa intresse för 

allt som pojkarna velat tala om.  

3.3.2 Plats för intervjuer 

Intervjuerna har genomförts i två olika lokaler på pojkarnas skola. Läraren Anna var den som 

valde dessa lokaler då hon visste att de skulle stå tomma och att jag och pojkarna skulle kunna 

tala ostört då ingen passerar dessa lokaler. Den ena lokalen var ett grupprum och den andra en 

fritidslokal. I fritidslokalen gavs utrymme till en trevligare stund då pojkarna kunde sitta lite 

mysigare i en soffa. Jag upplevde dock inte att grupprummets utformning störde intervjuerna 

på något sätt. Pojkarna var vana vid båda dessa lokaler. Carlsson (1991) påtalar i sin bok hur 

viktigt det är att samtalet kan ske fritt och ostört utan närvaro av andra. Jag har varit ensam 
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med en pojke i taget och för att få till en så avslappnad stund som möjligt har jag inlett 

intervjuerna med att prata först om min studie och vilka förväntningar jag haft på pojkarna. 

Jag har försökt att vara tydlig med att intervjuerna varit frivilliga samt att jag inte letat efter 

korrekta svar. Därefter har jag fört samtalet mot den nyfallna snön som legat djup utanför 

skolan. De flesta har då pustat ut lite och berättat vad de tycker om snö och vad man kan 

sysselsätta sig med under rasterna. När det har känts passande har jag fört samtalet vidare mot 

skolan och läsning. 

3.3.3 Inspelning av intervjuer 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mp3-spelare. Bryman (2002) menar att en 

kvalitativ studie bör inrymma både vad informanterna säger samt hur de säger det. Då 

underlättar det att spela in samtalen för att inte behöva störa intervjusituationerna med att 

anteckna. Jag har istället efter varje intervju antecknat det som varit av intresse rörande 

kroppsspråk och dylikt. Carlsson (1991) tillägger att det som utelämnas i intervjun kan vara 

minst lika intressant. Jag har dock inte fokuserat i denna studie kring vad som inte sagts.  

Bryman hävdar att inspelningsutrustningen kan få informanterna att känna oro och tappa 

fattningen. Jag har dock inte upplevt att så varit fallet. Snarare har pojkarna uppvisat ett stort 

intresse för inspelningarna och samtliga har fått lyssna på delar av sina inspelningar efter 

avslutad intervju. Inspelningarna har transkriberats för att underlätta analysen av empirin. 

Bryman (2002) påpekar att det är tidskrävande att transkribera samt att man får mycket text 

att analysera. Att skriva ner intervjuerna har tagit mig många timmar i anspråk, men å andra 

sidan bedömer jag att transkriberingarna underlättat analysarbetet med att finna centrala 

teman.  

De genomförda intervjuerna har tagit olika tid i anspråk. Den längsta var på nästan 25 minuter 

och den kortaste på ungefär 13 minuter. Jag upplever att de pojkar som inte visat så stort 

intresse för läsning inte pratat lika mycket som de som uppvisat ett intresse. De som visat sig 

ha ett stort intresse för läsning har också kunnat peka på orsaker till detta och har yvigt 

diskuterat i deras tycke bra litteratur. Gustaf som först inte ville intervjuas var den som gav de 

kortaste svaren. Pojken visade motvilja mot läsning och skämdes för den läsningen han själv 

ägnade sig åt. Hans intervjusvar har dock berikat denna studie genom att han trots allt svarat 

mer utförligt på de frågor som visat sig ha störst relevans för min studie.  
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Intervjuerna har genererat i 27 sidor transkriberad text som jag valt att skriva ut i 

papperskopia. Jag valde att inte transkribera material som behandlar för studien irrelevanta 

företeelser. Jag har nöjt mig med att göra en anteckning om vad samtalet har handlat om samt 

en notering i tid var materialet kunde återfinnas på mp3-spelaren.  

För att kunna finna intressanta spår i min empiri har jag först läst igenom intervjuerna ett 

flertal gånger för att sedan lyssna ytterligare ett par gånger. Sedan har jag skrivit kommentarer 

i kanten på transkriberingarna angående för studien intressanta synvinklar. Sedan har jag 

skapat olika teman utifrån mina kommentarer för att kunna kategorisera pojkarnas läsning 

utifrån de vinklar jag ämnat studera.  

3.4 Ekologisk och extern validitet 

Validitet handlar om huruvida studiens resultat är tillförlitligt eller inte. Bryman (2002) menar 

att ekologisk validitet mäter ifall miljön påverkar undersökningens resultat. Extern validitet 

handlar däremot om huruvida resultatet är generaliserbart gällande andra personer än de som 

studerats. Gällande denna studies ekologiska validitet är det tänkbart att informanterna på 

verkats av att intervjuerna skedde på deras skola och av en person som de uppfattar som 

lärare. Att svara utifrån sig själv och sina innersta tankar kan vara svårt då skolans inramning 

skapar ett visst krav på litteraturläsning. 

Gällande denna studies externa validitet är urvalet av informanter mycket litet vilket gör det 

svårt att generalisera resultaten utanför studien. Det som gör studien generaliserbar i viss 

omfattning är att alla informanter kommer från liknande hemförhållanden samt att alla 

informanter bor i samma välförsedda villaområde. Dessa bakomliggande faktorer kan göra 

studien delvis generaliserbar gällande pojkar från liknande förhållanden.  

3.5 Metoddiskussion 

För att göra min studie har jag aktivt valt att intervjua 9 pojkar som jag tidigare under min 

utbildning träffat. Jag har inte fritt kunnat välja vilka pojkar som skulle ingå i min studie då 

flera vårdnadshavare inte tillåtit sina barn att delta. Hade jag på förhand vetat hur många som 

skulle neka sina barn att delta hade jag skickat hem brev till pojkar på en annan skola jag 

också varit student på. Dels hade jag då kunnat jämföra pojkar från olika uppväxtförhållanden 

eller jämföra pojkar från liknande uppväxtförhållanden. Nu har inte min intention varit att 

jämföra pojkar utan att se varje individs speciella förhållande till litteraturläsning. Min tanke 



18 

 

från början var dock att bara intervjua pojkar med en negativ inställning gentemot läsning för 

att kunna finna faktorer som bidrar till denna negativism. När inte fler än 9 pojkar fick ställa 

upp i studien var jag av tidsbrist tvungen att fokusera kring dessa pojkar oavsett läsintresse. 

Jag anser dock att det i studien varit fascinerande att få ta del av faktorer som både sporrar 

och inte sporrar till läsning.  

Då läsförmågan verkar spela stor roll för läsintresse och läspreferenser hade det varit av 

relevans att ta del av tester pojkarna gjort angående läsförmåga eller eventuellt utföra egna 

tester. Jag har i studien valt att enbart fråga pojkarna om deras läsförmåga och har då varit 

tvungen att förlita mig på deras ord. Samtidigt förstår jag att tävlingsinriktade pojkar i årskurs 

5 skulle kunna överdriva sin syn på sin läsförmåga. 

Pojkarnas svar över lag borde tas med en nypa salt då pojkarna trots allt ser mig som en vuxen 

i skolans värld. Hur kan jag vara säker på att pojkarna inte svarar så som de tror att jag vill 

som så ofta sker i skolans värld. Min känsla efter att ha intervjuat pojkarna är att de trots allt 

svarat så sanningsenligt de kunnat då även de pojkar som upplever att de har en bristande 

läsförmåga talat öppenhjärtligt om detta kanske känsliga fenomen. Samtalen mellan mig och 

pojkarna har varit fyllda av humor och glädje vilket tyder på att stämningen också varit 

avslappnad, vilket kan göra det lättare att svara sanningsenligt. Jag tror att längre intervjuer 

med fler följdfrågor hade kunnat fördjupa studien. 

Observationer efter intervjuerna hade också kunnat ge en fördjupning av pojkarnas svar då jag 

hade kunnat utforma ett observationsschema angående det pojkarna berättat under 

intervjuerna. Detta hade kunnat fördjupa mina kunskaper samt ge mig en fylligare bild av 

pojkarnas läsning. 
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4. Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att presentera de resultat jag funnit i min empiri angående de 

frågeställningar jag valt att studera.  Pojkarna och deras lärare har tilldelats fingerade namn. 

Varje pojke har sin lärares namn skriven i parentes bakom sitt eget namn för att tydliggöra 

vilken klass varje pojke går i.   

4.1 Faktorer som påverkar pojkars läsintresse 

Resultat tillhörande bakomliggande faktorer angående läsintresse presenteras under rubriker 

som representerar de kategorier jag funnit i intervjusvaren. Pojkarna i de båda klasserna har 

tyst läsning flera gånger i veckan i skolan vilket innebär att alla pojkar i studien läser 

litteratur. Flertalet läser inte hemma. 

4.1.1 Svårigheter för läsning  

Denna kategori speglar flera pojkars relation till läsning. Ingen av de intervjuade pojkarna har 

uttalade läs- eller skrivsvårigheter. Alla pojkar som faller inom denna kategori går i Annas 

klass. 

Hos de pojkar som själva upplever att de har svårt för läsning finns en negativ syn på läsning 

för läsning, men pojkarna väljer att tackla detta på olika sätt. Adam (lärare: Anna) läser inte 

böcker hemma och menar att anledningen till detta är att: 

”Jag tycker inte det är kul. Det finns roligare saker att göra när man är hemma.” 

Det visar sig att Adams avståndstagande gentemot läsning bottnar i att läsningen i sig är svår 

för honom. Om sin läsförmåga säger Adam: 

”Jag tycker inte om så mycket att läsa. Jag tycker det är (paus) jobbigt tycker jag att läsa. När jag 

tar bokstav för bokstav går det lättare.” 

Daniel (lärare: Anna) berättar att han i likhet med Adam har svårt för läsning, men att han 

försöker att se läsning som ett tillfälle till träning. Daniel uttrycker att han vill bli bättre på 

läsning och trots att han är negativt inställd till läsning och tycker att läsning är tråkigt så läser 

han.  
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4.1.2 Personer 

I denna kategori har jag funnit att pojkarnas läsintresse påverkas av olika personer och deras 

agerande i pojkarnas närhet. Ingen av pojkarna uttrycker att till exempel idoler eller 

idrottsstjärnor påverkar deras läsintresse i någon riktning. De olika personer som påverkar 

pojkarnas läsintresse presenteras under egna rubriker för att tydliggöra det resultat jag funnit. 

4.1.2.1 Lärarens roll för pojkarnas läsning 

Nästan alla elever i Annas klass ser läraren som en positiv källa för deras läsintresse. Trots 

detta läser de flesta inte hemma. Pojkarna i Bengts klass anser att läraren negativt påverkar 

deras läsintresse. Pojkarna menar att Bengt inte vet vad de gillar och som högläsning väljer 

Bengt i pojkarnas tycke tråkiga böcker med för mycket prat och allvarsamhet. Att läsa på 

skoltid är inte populärt, men de tre pojkar som intervjuats från Bengts klass läser på sin fritid. 

Ivan (lärare: Bengt) uttrycker att Bengts bokval hämmar hans läsintresse: 

”Vi har inte samma stil på böcker. Jag tycker inte om handlingen i de böcker han väljer. Då läser 

jag hellre inte alls.” 

Carl (lärare: Anna) menar att det är läraren Anna som inspirerat honom till bokläsning genom 

att hon läst Häxbergets hemlighet i klassen. Carl menar att han inte alls läste böcker innan han 

fick upp ögonen för Häxbergets hemlighet. Carl är inte ensam om att tycka att Anna inspirerar 

till läsning och ett ökat intresse för litteraturläsning. Daniel (lärare: Anna) menar att Anna kan 

rekommendera böcker som passar varje elev. Han anser att hon vet vad eleverna kan tycka om 

att läsa. Gustaf (lärare: Anna) delar Daniels åsikt och menar dessutom att Anna är den enda 

person som kunnat få honom intresserad av läsning. Adam (lärare: Anna) är också av samma 

åsikt som Daniel och säger: 

”Om det kommer in nåra nya böcker så brukar hon tipsa. Det är väldigt bra att hon gör det. Hon 

brukar tipsa till om hon tror att den passar nån i klassen och sen kanske när nån har läst en bok 

så får den personen berätta. Då säger hon den här kan jag rekommendera att läsa säger Anna 

då.” 

4.1.2.2 Familjen kan påverka både negativt och positivt 

Hur man ser på läsning i familjen påverkar enligt flera pojkar deras läsintresse. Flertalet 

pojkar berättar också att mamma är den enda läsande personen i hemmet utöver dem själva. 

Bo (lärare: Anna) berättar att mamma och pappa läser mycket båda två och att Bos mamma 
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dessutom lånar hem böcker till Bo. Bo tror att mamma och pappa kan ha påverkat honom till 

bokläsning i och med att de själva sitter på kvällarna och läser. Daniel (lärare: Anna) har 

också en mamma som lånar hem böcker till honom. Hon arbetar på en skola och Daniel tycker 

att det är intressant att läsa böckerna som hans mamma tar med sig hem. Erik (lärare: Anna) 

uttrycker förhållandet i sin familj med orden: 

”Pappa brukar inte läsa. Han kommer ju hem lite sent från jobbet och ser på nån film och då 

glömmer man. Då har vi sett på film istället för att läsa. Ja... Mamma läste en bok i somras som 

hette Allt om min syster eller nåt. Ja, så var det. Hon brukar berätta lite om sina böcker och så.” 

Eriks ord tyder på att mammans egen läsning kan skapa ett intresse hos Erik själv. Erik säger 

också att ibland när mamma läser tar han fram sin bok och gör henne sällskap. Han nämner 

också att pappa kan få honom att inte läsa och istället göra annat. Adam (11.8) berättar att 

mamma och pappa försöker motivera Adam till läsning genom att belöna hans läsning. När 

jag frågar vad en belöning kan bestå av svarar han: 

”Eh… Jag har inte fått nån för jag har inte läsit än.” 

Av Adams svar framgår att hans bristande läsintresse består trots föräldrarnas försök till 

påtryckningar. 

I Daniels (lärare: Anna) familj är det storebror på 13 år som läser mest. Daniel berättar att 

brodern fastnat för böckerna om Habib. Daniel anser själv att broderns läsintresse ibland kan 

smitta av sig. Håkan (lärare: Bengt) berättar om hur farmor brukar ta med honom till 

biblioteket. Håkan säger att hans farmor läser många böcker och att de mysiga stunderna på 

biblioteket inspirerar honom till läsning. 

4.1.2.3 Negativ syn på läsning i kamratskapet 

Att prata om litteratur i kompiskretsen verkar hos samtliga pojkar vara tabubelagt. Att inte 

tala om läsning är något som pojkarna uttrycker höra samman med pojkkulturen på skolan. 

Flera av pojkarna ger dessutom uttryck för att läsning inte anses intressera pojkar. Carl 

(lärare: Anna) säger till exempel att pojkar pratar om sport och intressen och Erik (lärare: 

Anna) menar att: 
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”Nej, det kan jag nog säga att vi inte gör faktiskt. Hos killarna är det inte så stort med 

bokläsning. En del, då pratar de mer om hockey och innebandy ibland. Bokläsning är inte så 

jättestort i vår klass.” 

Fredrik (lärare: Bengt) ger sin syn på fenomenet att pojkar inte pratar litteratur med varandra 

och menar att de böckerna han läser inte skulle intressera andra pojkar i alla fall. Han utrycker 

att: 

”Man ska gilla sport om man är kille. Inte historia. Inte böcker. Ingen vill prata om töntiga saker. 

Jag tror det kan va annat på andra skolor.” 

4.1.3 Upplevelser 

I min studie kan jag urskilja två olika sorters upplevelser som påverkar pojkarnas läsintresse. 

Dessa presenteras under egna rubriker. 

4.1.3.1 Vad boken får pojkarna att uppleva 

Under denna kategori återfinns pojkarnas svar som indikerar att det är innehållet i det 

pojkarna läser som påverkar pojkarnas läsintresse. Flera pojkar nämner hur de blir uppslukade 

av en bra bok. Bo (lärare: Anna) har lätt för läsning och det är innehållet i böckerna som får 

honom att läsa. Han menar att nyfikenhet driver honom att läsa böcker. Bo är inte ensam om 

att trycka på att det är nyfikenhet som driver intresset för läsningen. Håkan (lärare: Bengt) 

menar i likhet med Bo att: 

”Det [läsning] är väldigt roligt. Men från början när jag fick en annan slags bok som jag inte 

tyckte var så bra då gillade jag inte läsning så mycket. Nu när jag liksom fick en bra bok då 

börjar man komma igång med det.” 

Håkan menar att spänningen som aldrig avtar får honom vara intresserad av läsning. Böcker 

som inte har denna spänning har tydligt tidigare skapat en negativ inställning till läsning hos 

Håkan. Carl (lärare: Anna) menar också att innehållet i en bok kan få honom att bli intresserad 

av läsning. Han säger att det kan kännas som om han själv är med i ett äventyr vilket skapat 

Carls intresse för läsning även om intresset inte sträcker sig utanför skolans väggar. Ivan 

(lärare: Bengt) ser också innehållet i boken som en faktor som både kan skapa en positiv och 

en negativ känsla för läsningen: 
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”Det är kul om man hittar en bok man tycker om och kommer in i lite och som man… Om man 

tycker om den helt enkelt.” 

4.1.3.2 Att läsa är att slappna av 

Läsningen fyller för pojkarna i denna kategori en funktion. Att kunna lugna ner sig och somna 

lättare med hjälp av bokläsning skapar också ett intresse för läsning för dessa pojkar. Carl 

(lärare: Anna) läser för att själva läsningen lugnar ner honom på kvällen. Han menar att det är 

lättare att somna om han läser innan läggdags. Ivan (lärare: Bengt) uppskattar också den 

avslappning som bokläsning kan skänka: 

”Ibland på kvällarna hemma när jag inte är så trött utan ganska pigg då brukar jag läsa och då 

somnar jag.” 

4.2 Litteratur som pojkar väljer och vad som ligger bakom dessa val 

Resultat tillhörande vilken litteratur pojkar väljer presenteras under rubriker som representerar 

de kategorier jag funnit i intervjusvaren. Jag har valt att inte dela upp de olika kategorierna 

utefter vad som ligger bakom pojkarnas litteraturval utan nöjer mig med att under rubrikerna 

för litteraturvalen framskriva detta.  

4.2.1 Spänning 

Att välja spännande böcker är vanligt förekommande hos pojkarna i min studie. Spännande 

böcker kan dock variera lite per definition hos varje pojke. I många intervjuer används ord 

som rån, mysterium, deckare och äventyr för att förklara vad spänning är. Min intention är att 

i så stor utsträckning som möjligt förklara vad pojkarna menar. De genrer jag kunnat urskilja 

är äventyr, science fiction, kriminalböcker/deckare och fantasy. Bo (lärare: Anna) menar att 

han mest läser roliga böcker, men också spännande böcker så som Harry Potter. Det visar sig 

under intervjun med Bo att han läst 7 Harry Potter böcker och att han sett de 6 första filmerna. 

Voldemort är den karaktär som fångat Bos intresse för dessa böcker: 

Elaine: ”Voldemort? Den hemskaste av alla? 

Bo: ”Ja.” 

Elaine: ”Vad är det som lockar med Voldemort?” 

Bo: ”Han är elak och det är spännande att få se var han dyker upp.” 

Elaine: ”Eftersom?” 

Bo: ”Han hoppar liksom runt och lever på olika personer i alla böcker. Harry känner när han 

liksom är nära.” 
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Carl (lärare: Anna) favoriserar spännande läsning eftersom det känns som att han själv är med 

i ett äventyr då han läser dessa. Han läser gärna om mysterium och detektiver. Erik (lärare: 

Anna) menar att i spännande böcker avlöser händelserna varandra och att det som får honom 

att vilja läsa mer: 

”Spänning i böcker är väldigt bra. Och sen när man läser så blir det som att man ser på en film 

inne i huvet nästan. Som man spelar upp helt själv och munnen är den som pratar, pratar in det i 

huvet som man ser på en film nästan i huvet. Får egna känslor för det.” 

Även Håkan (lärare: Bengt) och Gustaf (lärare: Anna) påtalar att en spännande bok aldrig 

lugnar ner sig och att det är den ihållande spänningen som får dem att läsa. 

Ivan (lärare: Bengt) favoriserar även han spännande böcker och menar att böcker ska vara: 

”Spännande ska de vara. Och kanske deckare. Eh… Det kanske händer lite rån och de ska hitta 

tjuven. Det är kul. I deckarna jag brukar läsa är det Lasse och Maja. Det händer kanske lite rån 

och de ska hitta tjuven. Det är aldrig tråkigt. Man är liksom med själv.” 

Lasse och Maja är det fler pojkar som nämner att de läser. För Adam (lärare: Anna) är Martin 

Widmark den enda författaren han kan namnge och han säger att Lasse och Maja är bra 

böcker, men vill inte tala om dem mer än så. Erik (lärare: Anna) nämner också under 

intervjun Martin Widmark och att han tidigare läst Lasse och Maja.  

En del av pojkarna läser gärna fler böcker av en författare när de fattat tycke för en bok. I 

intervjuerna nämns till exempel Martin Widmark och J.K. Rowling. Daniel (lärare: Anna) har 

fastnat för Laura Trenters böcker och menar att: 

”Jag brukar gå till Laura Trenter [refererar till hyllan på biblioteket] för jag tycker de böckerna 

är bra. Och så hittar jag alltid bra böcker.”  

Det som Daniel favoriserar hos Laura Trenters böcker är den spänning som författaren lyckas 

skapa och att Daniel som läsare kan känna igen hur författaren bygger upp denna spänning. 

Att Daniel just fastnat för Laura Trenter från början ser han själv som läraren Annas förtjänst 

då denna rekommenderat honom den första boken han läste. 
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4.2.2 Serietidning och seriepocket 

I intervjuerna framkommer att flera av pojkarna läser serietidningsliknande böcker så som 

Dragon Ball och Manga. Gustaf (lärare: Anna) menar att det är skönt att läsa Dragon Ball och 

Kalle Anka då han upplever sig ha svårt för själva läsningen. Han har läst de första 30 Dragon 

Ball och väntar med spänning på att nummer 31 till 43 ska köpas in till skolan. Gustaf menar 

att: 

”Det är skönt att kunna se på bilder samtidigt som man läser. Det är lättare att hänga med. Sen är 

Dragon Ball spännande också. Och lite roliga ibland.”  

Även Carl (lärare: Anna) favoriserar serier och berättar att han läser Mangaböcker i skolan 

och Kalle Anka hemma. Han tycker inte om böcker med mycket text. Carl säger själv att 

Mangaböckerna han läser har pratbubblor och att han själv därför väljer att läsa andra böcker 

också i skolan. Hemma verkar det dock nästan bara vara Kalle Anka som gäller: 

Carl: ”Jag brukar få… Eller jag har många olästa böcker hemma. Jag brukar få i julklapp och 

så.” 

Elaine: ”Julklapp var ju ganska länge sen?” 

Carl: (fnissar) ”Ja, jag har inte börjat med dem än.” 

Elaine: ”Okej. Vad har hänt med böckerna?” 

Carl: ”De står hemma och dammar nu.” 

Elaine: ”Men ändå läser du 3 gånger i veckan?”  

Carl: ”Ja, mina Kalle Ankas pocket.” 

Elaine: ”Är det dem du läser innan du ska sova?” 

Carl: ”Inte nu. Jag har nån sån här liten. David och Larissa. Det är en äventyrsbok.” 

4.2.3 Humor 

Roliga böcker är också en kategori som flera pojkar pratar om. Bo (lärare: Anna) som helst 

väljer roliga böcker menar att roliga böcker får honom att vilja läsa vidare. Han säger: 

”När den är rolig kommer det kanske fler roliga saker.” 

För att förklara vad som lockar Bo att läsa roliga böcker ger Bo en speciell bok som exempel. 

Boken handlar om: 
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”Om en konstig pojke som heter Greg. Och ja, han vill helst bara spela dataspel. Och men hans 

pappa säger att han ska gå ut och sporta och då går han ut och över till sin kompis och spelar 

vidare. Och innan han går in häller han en hink vatten över sig. Så ser det ut som han svettas.” 

Ivan (lärare: Bengt) nämner att Sune är en av favoritböckerna och för honom är det den 

övergripande handlingen som han fastnar för: 

”I Sune fy katten handlar det om hans katt som dött. Så tjafsar de om att köpa en ny katt och 

massor och sen köpte de en ny katt och då skulle de åka på semester och så glömde de bort att de 

köpt en ny katt.” 

Ivan har inspirerats så mycket av Sune att han läst flera och just nu läser Sunes sommar.  

Även Håkan (lärare: Bengt) nämner i sin intervju att när han hade läst en Sune eller Bert blev 

han sugen på att läsa en till. För Håkan verkar det dock vara författaren Sören Olssons språk 

och sätt att skriva som lockar honom till läsning av dessa böcker.  

Carl (lärare: Anna) läser också gärna roliga böcker, men menar själv att denna typ av böcker 

inte alltid passar: 

”Det ska inte va humor för då börjar man skratta och blir pigg igen. Eh… Det kan va humor om 

man läser på dan, men inte när man går och lägger sig.” 

Carl uttrycker att roliga böcker får honom att bli delaktig i boken och att humor lättar upp 

hans eget humör. 

4.2.4 Sport 

I denna kategori återfinns både faktaböcker och skönlitterära böcker. Min intention är att 

framskriva vilken av dessa slags böcker pojkarna åsyftar. Pojkarna som väljer denna litteratur 

utövar själva samma sport som böckerna behandlar. För att Adam (lärare: Anna) ska tycka att 

en bok är riktigt bra ska den helst handla om hockey. Adam pratar under intervjun mycket om 

sport och angående sin läsning säger han: 

”Ja, och sen läser jag några som handlar om hockey också. En kille som spelar hockey typ läser 

jag och faktaböcker.” 

Adam uppskattar att han lär sig nya saker från hockeyböckerna han läser: 
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”Jag lär mig nåt nytt kanske när man läser en hockeybok. Nåt nytt sätt att skjuta eller nåt sånt. 

Det är alltid kul att kunna lära sig nåt nytt.” 

Erik (lärare: Anna) uttrycker att han vid ett antal tillfällen valt att läsa biografier om olika 

idrottsstjärnor. Att läsa dessa böcker har Erik valt för att han varit nyfiken på personerna 

böckerna handlat om. Också Bo (lärare: Anna) väljer att läsa faktaböcker för att lära sig mer 

om sport: 

Bo: ”Ibland läser jag faktaböcker.” 

Elaine: ”Vad läser du för faktaböcker då?” 

Bo: ”Ja, om fotboll eller hockey. Inget annat.”  

4.2.5 Faktaböcker om historia 

Ett fåtal av pojkarna nämner att de läser faktaböcker om historia. Fredrik (lärare: Bengt) väljer 

enligt egen utsaga helst att läsa faktaböcker om historia. Han berättar att: 

”Några gånger har jag läst vanliga böcker. Jag tycker inte de är så himla bra.” 

Han pratar sig varm om historieböcker och berättar att svensk historia är det han favoriserar. 

Jag frågar lite på skoj vad Fredrik ska göra när han läst alla historieböcker och han menar att 

han redan har läst alla som finns på biblioteket, men svarar att: 

”Då läser jag dem igen för de är så spännande. Och allt är på riktigt.” 

Håkan (lärare: Bengt) berättar att han också gärna läser faktaböcker om historia, men 

favoriserar då böcker om Medeltiden som han lånat på biblioteket i samband med att klassen 

behandlat denna tidsperiod i undervisningen.  
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5. Analys 

I min analys kommer jag att bejaka mina resultat med hjälp av de litteraturkällor jag funnit 

intressanta och relevanta.  

5.1 Bakomliggande faktorer gällande pojkars läsintresse 

5.1.1 Att ha svårt för läsning 

Hos pojkarna som själva menade att de hade svårt för läsning och som såg läsning som en 

arbetssam process utkristalliserade sig två strategier där pojkarna valde att antingen strunta i 

att läsa eller att läsa för att träna sin läsning. Ingen av dessa strategier påverkade dock 

läsintresset i en positiv riktning. Logan och Johnston (2009) påvisade i sin studie att pojkars 

läsförmåga hänger samman med attityden till läsning, vilket också syns tydligt hos de pojkar i 

min studie som själva säger sig ha svårt med läsningen. Ingen av dem har en positiv syn på 

läsning. Taube (2007) talar om att lässjälvbilden påverkar uthålligheten och motivationen för 

läsning och enligt Logan och Johnston (2009) hänger läsfrekvens och attityd till läsning starkt 

samman, men i mitt resultat motsäger en av pojkarnas strategier detta då pojkarna på eget 

initiativ läser trots att det är jobbigt. Brozo (2002) pekar på att upprepade misslyckanden 

inom läsning leder till att man inte läser, vilket kan vara anledningen till att pojkarna som har 

svårt för läsning slutat läsa. Ewald (2007) menar att elever med bristande läserfarenheter 

tenderar att bli lämnade i fred med ett ointresse för läsning, vilket visar sig i att de läser så lite 

de kan eller i så snäva genrer som möjligt. Millard (1997) påvisar likaså i en av sina 

undersökningar att många pojkar i skolan läser så lite som de kan komma undan med.  

Dock är det anmärkningsvärt att det bland pojkarna finns en medveten strategi där läsning 

sker för att förbättra läsförmågan. Å andra sidan syns i resultatet tydligt att läraren Anna 

förstår hur hon ska inspirera pojkarna till läsning. Nästan alla pojkar i hennes klass vittnar om 

hennes förmåga att rekommendera rätt böcker för varje elev. Lam et al. (2010) menar att 

elever med kvinnliga lärare visar ansatser till att se på läsning som viktig för framtiden, vilket 

skulle kunna vara en bakomliggande faktor för strategin där pojkar läser trots både en negativ 

syn på läsning och bristande läsförmåga. Ulfgard (2004) är inte enstämmig med Lam utan 

hävdar att läsning i skolan ges en kvinnlig inramning då lärare och bibliotekarier oftast är 

kvinnor och läsande män lyser med sin frånvaro. Denna kvinnliga inramning gäller också för 

de pojkarna i min studie som tillhör kategorin ”svårigheter för läsning”, vilket utöver 
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misslyckanden skull kunna ge en fingervisning om varför läsning inte utövas av vissa pojkar 

inom kategorin. Inramningen till trots så läser vissa av pojkarna för att förbättra sin läsning. 

5.1.2 Källor till läsintresse 

Att andra personer fungerar som motivationskällor för pojkarnas läsning är tydligt i min 

studie. I skolan nämner pojkarna bara lärare som tydligt motiverar dem till läsning. Gällande 

inspirationskällor på hemmafronten berättar pojkarna om så väl föräldrar som syskon som 

andra släktingar. Skolverket (2007) hänvisar till resultaten i PIRLS 2006 och poängterar hur 

viktigt det är med läsande förebilder i hemmet för att elever ska kunna bli bra läsare med en 

positiv inställning till läsning. Främst mammor anges av pojkarna i studien som läsande 

förebilder och det är också mammor som lånar hem böcker till pojkarna. Föräldrars egen 

läsning påverkar pojkarna till eget läsande. Både mammor och pappor står för denna 

påverkan. Meece et al. (2006) menar att pojkars intressen är könsstereotypa och härstammar 

från hemmet, vilket inte visar sig så tydligt i min studie då ett fåtal pojkar med enbart 

mammor som enda läsförebild uppvisar ett tydligt läsintresse. Dock uppvisar fler pojkar en 

negativ syn på läsning vilket kan härledas till att pojkarna inte ser sina pappor som läande 

förebilder. Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2006) menar att förebilder är viktiga och Ulfgard 

(2004) hävdar att pojkar saknar manliga läsande förebilder vilket leder till att pojkar inte 

heller uppskattar läsning. I min studie visar det sig dock att kvinnor kan agera som enskilda 

förebilder för pojkars läsning.  

Appleyard (1994) menar att böckerna som barn läser i läsarrollen ”The reader as hero and 

heroine” (s. 61) kräver att läsaren måste kunna skapa en värld med hjälp av språket då 

bilderna är få och texten lång. Appleyard (1994) hävdar att barn i 10-årsåldern kan föreställa 

sig själva i berättelsen och samtidigt ta emot information från berättelsen. En intressant aspekt 

i Appleyards teori är att han inte nämner flickor och pojkar separat utan konstant framskriver 

sin teori utifrån barn i allmänhet. Därav finns aspekter i teorin som inte stämmer överens med 

resultatet i min studie. I min studie tenderar pojkarna i kategorin ”Vad boken får pojkarna att 

uppleva” att uppskatta hur de blir delaktiga i boken de läser och flera pojkar upplever att de är 

med i bokens äventyr. Dessa pojkar uppvisar ett intresse för innehållet i boken vilket tyder på 

att de kan skapa en värld med hjälp av språket där de själva intar en roll då böckerna de läser 

faller inom Appleyards beskrivning. Appleyard (1994) hävdar dessutom att karaktärer är mer 

intressant än handling för barn mellan 10 och 13 år och dessutom är barnen intresserade av 

och kan föreställa sig tankar och känslor hos andra. Pojkarna i min studie uppvisar inte dessa 
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tendenser och pekar mer på handlingen i böckerna som sporrande för deras läsning. Resultat i 

Ewalds (2007) studie visar att det är flickorna i mellanstadieålder som börjar röra sig mot 

litteratur där relationer, känslor och moraliska/etiska dilemman behandlas, vilket bättre passar 

in på Appleyards teori.   

5.1.3 Källor som negativt påverkar läsintresset 

Visserligen visar det sig i min studie att kvinnor kan agera förebilder för pojkars läsning, men 

det visar sig också att män kan påverka läsintresset negativt precis som Ulfgard (2004) 

framskriver. Hon menar att mäns attityd mot läsning som kan smitta av sig på unga pojkar. 

Angående pappors roll för pojkarnas läsning visar det sig att pappor kan påverka läsintresset 

både positivt och negativt. I studien framkommer det att mammor är de som läser i hemmen, 

men även läsande pappor finns. Gällande bristande läsintresse handlar det inte om att pappor 

uppvisar en negativ attityd gentemot läsning utan snarare att de uppvisar starkare intresse för 

andra saker vilket speglar av sig på pojkarna i studien. Meece et al. (2006) talar om att 

föräldrar agerar rollmodeller för sina barn, vilket i min studie också visar sig då pappor kan få 

sina pojkar att göra annat än att läsa. Ingen jämförelse har dock gjorts i denna studie angående 

kvinnors inverkan på pojkars övriga sysselsättningar. Pojkarna har dock uttalat att pappor kan 

få dem att göra annat. Kåreland (2005) menar att pojkar markerar sin könstillhörighet genom 

att inte läsa då läsning ses som en kvinnlig syssla. Johnsson-Smaragdi och Jönsson (2006) ser 

detta fenomen som att det är samhällets förväntningar på respektive kön som präglar pojkar 

till att ägna sig åt annat än läsning. Gällande pappornas roll i pojkarnas läsning går pojkarnas 

åsikter isär. Vissa pappor inspirerar till läsning och vissa ger pojkarna en anledning till att 

skippa läsningen. Klart och tydligt framkommer dock att pojkarna sinsemellan antagit 

könsmarkeringen att pojkar inte ska favorisera läsning. Brozo (2002) menar att pojkar i 

pojkgrupper vänder sig mot läsning som en markör för manlighet. 

Connells (2000) teori utgår från att maskuliniteter blir till då människor interagerar och han 

menar att i skolan finns den viktigaste sociala miljön för könsskapande, nämligen 

kamratgruppen. Enligt Connell (2000) är gruppen bärare av hur pojkar ska handla, vilket 

bland pojkarna i min studie framkommer tydligt. Enligt pojkarna pratar man inte om läsning 

med varandra och läsning anses inte intressera pojkar. Taube (2007) påpekar att pojkar inte 

har stora förväntningar varken på sin egen eller på andra pojkars läsning och att dessa 

förväntningar styr motivationen. I min studie styr pojkarnas förväntningar kring pojkars 

läsintressen mot en negativ attityd mot läsning för att passa in i kamratskapet. Flera pojkar 
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uttrycker i min studie att de tror att deras läsning och deras läspreferenser inte skulle passa in 

i samtalen som pojkarna för med varandra. Att prata om sport är vad pojkar, enligt mina 

informanter, på skolan ska göra för att vara en del av gemenskapen och därmed belyses hur 

gruppen påverkar pojkarna att agera gentemot läsningen. Connell (2005) menar att den 

hegemoniska maskuliniteten handlar om ideal och att rätta sig efter den heterosexuella 

normen, vilket skapar en hierarki bland pojkgrupper där en viss grupp står över de andra 

grupperna. Att vara intresserad av sport och negativt inställd till läsning verkar på skolan vara 

det ideala och i hierarkin det mest betydande vilket föder olika grupper av pojkar som tvingas 

underordna sig den dominanta gruppen. Detta märks tydligt då pojkar i min studie som tycker 

om läsning inte vågar prata litteratur med andra pojkar då de tror att det skulle vara 

löjeväckande. 

5.2 Litteratur som pojkar väljer att läsa och varför de läser denna 

Brozo (2002) anger att humor, äventyr, fakta, science fiction, kriminalböcker, sport, 

biografier, fantasy och historia är genrer pojkar läser. Pojkarna i min studie utgör här inga 

undantag och inga genrer gällande böcker utöver Brozos ovan nämnda kan urskiljas i 

pojkarnas svar. Pojkarna i min studie nämner främst spänning som en viktig faktor för att en 

bok ska vara läsvärd. Inom kategorin ”Spänning” kan jag urskilja flera olika genrer, men 

främst läser pojkarna fantasy, äventyr och deckare. Ewald (2007) har även i sin studie funnit 

fantasy och äventyr som preferensgenrer hos pojkar. Appleyard (1994) talar inte om genrer 

utan enligt honom befinner sig läsare i åldern 7-13 år inom läsarrollen ”The reader as hero 

and heroine” (s. 14). Böckerna handlar om hur världen fungerar eller innehåller äventyr med 

faror, andra världar eller hjältedåd. Om och om igen vill barnen läsa om samma slags 

hjältedåd. I min studie visar sig detta i och med att pojkarna vill läsa spännande böcker och 

faktaböcker.  

Flera av pojkarna läser gärna om samma karaktärer, så som Harry Potter och Lasse och Maja, 

i flera böcker eller också läser de gärna samma typ av böcker om och om igen. Pojkar i 

studien uttrycker till exempel att vissa författares sätt att skriva får dem att välja böcker av en 

och samma författare även om böckerna inte handlar om samma karaktärer. De pojkar som 

nämner Lasse och Maja har först talat om deckare och rån för att sedan nämna Martin 

Widmark som skrivit böckerna. Först då jag frågat vilken typ av karaktär en bok ska handla 

om har pojkarna nämnt att deckarna de läser råkar handla om Lasse och Maja. Jag tolkar detta 

som att pojkarna inte läser LasseMajas Detektivbyrå på grund av karaktärerna. Pojkarna i min 
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studie är mellan 11 och 12 år och torde befinna sig så långt i sin läsning att de både kan 

föreställa sig själva i berättelsen och utvinna information. Enligt Appleyard (1994) kan barn 

detta vid 10 års ålder då de också intresserar sig mer för karaktärer än handling samt är 

intresserade av tankar och känslor hos andra. Hos pojkarna i min studie tenderar dock 

handlingen i boken att vara det som är det viktigaste då de bedömer en bok som läsvärd eller 

inte. Ewalds (2007) resultat pekar i samma riktning då handling, tävling och kamp enligt 

henne utgör starka inslag i böcker pojkar väljer att läsa. I min studie nämns av en pojke när 

Harry Potter diskuteras att Voldemort räknas som favoritkaraktär och en anledning till att läsa 

Harry Potter. Dock är det inte många pojkar som reflekterar över karaktärerna på samma vis. 

Millard (1997) menar att pojkar snarare söker efter humor än engagemang i böcker de läser, 

vilket kan förklara pojkarnas intresse av handlingen. Roliga böcker är också en av pojkarnas 

uttalade preferenslitteratur.  

Ulfgard (2004) hävdar att läsaren identifierar sig med karaktären i boken och att det för pojkar 

finns få manliga förebilder som knyter an till pojkarnas egna liv. Jag kan i mitt resultat se ett 

enda undantag från böcker som utspelar sig långt från pojkarnas egna liv. De pojkar som läser 

om sport läser om pojkar som utövar en sport som de själva sysslar med och här kan en 

identifikation ske. Å andra sidan är den identifikation som kan äga rum stereotyp då till 

exempel hockey och fotboll som läsningen handlar om premieras bland och av män.  

Brozo (2002) anger att intresse för innehållet är viktigast för att mellanstadieelever ska 

intressera sig för läsning. Detta visar sig tydligt hos pojkarna som vill läsa om sporter de 

själva sysslar med och hos dem som vill läsa faktaböcker om historia eftersom historia 

intresserar dem. Kåreland (2005) menar att pojkar samt elever med sämre läsförmåga väljer 

att läsa faktaböcker. I min studie läser gärna pojkar faktaböcker, men det är inte pojkarna som 

själva anser sig ha svårt för läsning som väljer att läsa faktaböcker. De pojkarna väljer helst 

att läsa serietidningar och serieböcker. Serietidningar utpekas av Ulfgard (2004) som en av 

pojkars läspreferenser. Pojkarna jag intervjuat tenderar att uppfatta serieböcker så som Kalle 

Anka, Manga och Dragon Ball som likställda med andra böcker. Enligt Appleyard (1994) 

läser barn i rollen ”The reader as hero and heroine” texter med få bilder och mycket text, 

vilket inte passar in på serier som innehåller många bilder och lite text. Att pojkarna i min 

studie som upplever läsningen som jobbig väljer att läsa serier bottnar enligt pojkarna i det 

faktum att läsningen får hjälp av de bilder som finns i serierna. Taube (2007) poängterar att 

skönlitteratur inte har företräde hos pojkar, vilket min studie också pekar mot då serieböcker 



33 

 

och faktaböcker läses i stor utsträckning. Dessutom läser flertalet av pojkarna inte hemma, 

vilket gör att läsningen i skolan svarar för en stor del av den totala läsningen och där kan 

pedagoger styra pojkarnas läsning. Om en elev har svårt för läsning skulle det kunna vara 

fördelaktigt att via serier försöka locka fram ett läsintresse. I alla fall vittnar pojkarna i min 

studie som har problem med läsningen om att de kan se något mer positivt på läsning om de 

får läsa serier.  

Sammanfattningsvis kan sägas att pojkarna i min studie väljer litteratur där handlingen 

generellt ses som viktigare än karaktärerna. Connell (2000) menar att maskuliniteter och 

femininitet skapas i samma process och att det är kamratgruppen som är bärare av hur könen 

ska agera. Detta betyder att om pojkar på en skola väljer vissa typer av litteratur så kommer 

denna litteratur att dominera bland pojkar eftersom pojkar vill vara pojkar och inte förknippas 

med flickor.  
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6. Diskussion  

Under denna rubrik kommer jag att lyfta fram huvuddelarna av mitt resultat för att tydliggöra 

de svar jag fått angående mina frågeställningar.  

Mitt övergripande syfte med denna studie har varit att utforska pojkars attityder och intressen 

till läsning samt att undersöka vilken slags läsning pojkar ägnar sig åt. Mina frågeställningar 

har varit: 

1. Vilka faktorer påverkar pojkars läsintresse? 

2. Vilken typ av litteratur väljer pojkar att läsa? 

 Vad ligger bakom dessa val? 

I mitt resultat framträder läsande pojkar och icke läsande pojkar. Samma faktor kan påverka 

läsintresset både negativt och positivt. Vissa pojkar är uppslukade av böckerna de läser och 

vet vilka böcker de föredrar att läsa. Läsande unga pojkar är, enligt Ulfgard (2004), ett 

klassfenomen och storläsande pojkar återfinns främst i högutbildade familjer och i familjer 

där man läser mycket. Alla pojkar i min studie kommer från familjer med utbildade föräldrar 

vilket kan förklara att det finns ett tämligen utbrett läsintresse. Det som förvånar mig lite är att 

pojkar med uttalat läsintresse inte alltid är de som läser på hemmafronten. En effekt av 

föräldrarnas utbildningsnivå och mammornas utbredda läsning i hemmen kan vara strategin 

att läsa för att förbättra sin läsförmåga.  

Enligt Millard (1997) ses läsningen av många elever inte som ett personligt val utan som en 

syssla beordrad av en vuxen, vilket också visar sig i min studie då läsningen i skolan är den 

enda läsningen flera pojkar ägnar sig åt. Dessutom påtalar flera pojkar hur viktiga föräldrar 

och lärare är för att motivera dem till läsning. 

I min studie finner jag ett flertal faktorer som påverkar pojkarnas läsintresse. Mammor som 

läser och lånar hem böcker till sina söner påverkar pojkarna att läsa och att visa ett intresse för 

läsning. Pappor som läser påverkar också läsintresset, men pappor kan också få pojkarna att 

inte läsa och istället göra annat vilket ingen pojke i min studie hävdar att mammor kan. Lärare 

kan få pojkar intresserade av läsning, men också negativt inställda till läsning. Läraren Anna 

sporrar genom att veta vilka böcker som passar pojkarna, men läraren Bengt verkar inte veta 

vilka böcker pojkarna vill läsa och skapar på så vis en negativ inramning gällande läsning hos 
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pojkarna. Pojkarna påverkar också varandra till att inte uppvisa ett intresse för läsning. Bland 

pojkarna premieras sport och läsning anses inte tillhöra pojkkulturen på skolan. 

Också upplevelser som pojkarna får av läsning gör att intresset för läsning stärks. Vissa pojkar 

uppskattar att läsningen på kvällen gör dem avslappnade och trötta och vissa pojkar 

intresserar sig för läsning då läsningen av spännande böcker får dem att känna delaktighet i 

bokens äventyr. 

Pojkarna i min studie läser främst spännande böcker och handlingen utpekas som en boks 

främsta egenskap för att pojkarna ska vilja läsa. Bland de spännande böckerna nämns av 

pojkarna rån, deckare och äventyr som viktiga ingredienser i böckerna som intresserar dem. 

Humor, sport, serier och historia är andra kategorier av böcker som pojkarna talar om. Att läsa 

roliga böcker handlar mycket om att vara nyfiken på nästa roliga sak i boken. Böcker om 

sport läses av flera pojkar som själva utövar sporterna de läser om. Att läsa serier bottnar i 

denna studie främst i en bristande läsförmåga där pojkarna upplever stödet av bilder som 

viktigt. Faktaböcker om historia läses också av pojkarna och även dessa böcker uppfattas som 

spännande då innehållet speglar en svunnen period som existerat.  

6.1 Framtida forskning 

I en liknande studie hade det varit intressant att också studera materialet pojkarna för tillfället 

läser i skolan. Själv har jag läst flertalet av de böcker pojkarna talat om i min studie, men 

vissa känner jag alls inte till vilket skapar problem vid genrebestämning. Att själv ha 

kännedom om böckerna pojkarna läser kan också underlätta förståelsen för det som pojkarna 

talar om under intervjuerna.  

Då det i intervjuerna visat sig att lärarna spelar en stor roll för pojkarnas läsintresse hade det 

tillfört studien ytterligare ett perspektiv att också intervjua lärarna. Studien hade fått en 

djupare insikt i pojkarnas litteraturval samt i hur deras läsintresse påverkas av vuxna i skolan. 

Också observationer under lektioner då innehållet handlat om läsning hade varit givande för 

studien. Även intervjuer med föräldrar hade kunnat ge studien ett annat djup då de liksom 

lärarna spelar en stor roll för pojkarnas läsning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide      

Inledning 

Presentation av mig och vad jag gör. Jag berättar att samtalet spelas in och att bara jag 

kommer att lyssna. Jag vill ha personliga svar och är inte ute efter något ”rätt svar”. Jag 

berättar att det är frivilligt att delta och att namn och så vidare kommer att ändras i min 

uppsats. 

Inledningsfrågor  

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vilka bor du med? Hur ser din familj ut? Vad gör dina föräldrar? 

Vad är roligast i skolan? 

Vad är roligast på fritiden? 

Frågor om läsning 

Vad är läsning för dig?  

Vad tycker du om läsning? 

Kan du nämna en författare du har läst? 

Varför läser man? 

När läser du? 

Vad brukar du läsa? Tidningar? Serier? Internet? Faktaböcker? Skönlitterära böcker? 

Har du lätt eller svårt för att läsa? Vad är lätt/svårt? 

Frågor om bokläsning  

Vilken är den bästa bok du läst? 

Tycker du om att läsa böcker? Varför? Varför inte? 

Vem tror du påverkar dig att läsa böcker? (Vem påverkar dig att inte läsa böcker?) 

Hur väljer du bok? (Någon som rekommenderar? Utseende? Lite text? Mycket text?) 

Vad vill du att böcker ska handla om för att du ska tycka om dem? 

Tycker du om att lära dig nya saker från böcker? 
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Frågor om bokläsning hemma 

Läser du böcker hemma? Varför? Varför inte? 

Vilken bok läser du nu? 

Hur ofta läser du? 

Vilka slags böcker väljer du att läsa hemma?  

Vem läser mest hemma hos dig? 

 Lånar du böcker på biblioteket? Lånar någon annan person böcker till dig? 

Frågor om bokläsning i skolan 

Vilka slags böcker väljer du att läsa i skolan? 

Vilken bok läser du nu? 

Skulle du vilja läsa mer eller mindre i skolan? 

Pratar du och dina kompisar om böcker ni läst?  

Vem väljer högläsningsbok i klassen? 

Brukar du tycka om böckerna läraren läser? 

Vilken bok läser ni just nu? 

Vad tycker du om den? 
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Bilaga 2 

Brev till föräldrar    X-stad 2010-11-13 

Hej! 

Jag heter Elaine Björneskog och läser sista terminen på Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Som sista 

uppgift i min utbildning ligger att skriva ett examensarbete. Jag har valt att skriva om pojkars läsning. För att 

kunna genomföra detta arbete behöver jag intervjua ett antal (6-10 stycken) pojkar. Intervjuerna kommer att 

spelas in, men bara jag och min handledare Mehek Muftee kommer att ha tillgång till dessa inspelningar och 

efter avslutat arbete raderas inspelningarna. Elevernas namn, skolans namn och stadens namn kommer att 

avidentifieras i min uppsats. 

Om ert barn får delta i min undersökning, lämna snarast in talongen för godkännande. Jag ber att talongen 

lämnas snarast även om ert barn inte får delta. Klassläraren tar emot dessa och jag planerar att besöka skolan 

under vecka 47.  

Kontakta mig eller min handledare vid eventuella frågetecken. 

Elaine Björneskog elabj226@student.liu.se   

07x-xxxxxx 

Mehek Muftee  mehek.muftee@liu.se 

 

Tack på förhand! 

Elaine Björneskog 

 

                                                                                                                                                                              

Barnets namn: ____________________________________________________ 

     Mitt barn får delta i studien. 

        Mitt barn får inte delta i studien. 

Vårdnadshavares underskrift: ________________________________________ 


