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Abstract  
The aim of this study is to find out whether gender affects some fifth-graders’ choice of 

books. The study builds on qualitative research interviews with questions about 

children’s choice of fiction. It is based on gender theories because we wanted to see 

whether the pupils’ choice of books follows gender stereotypes. By gender stereotypes 

we mean all the notions and ideals about femininity and masculinities with which we 

are surrounded in today’s society, for example, in popular culture. We have interviewed 

six pupils in grade five, in three pairs. One of the pairs consisted of a girl and a boy, one 

consisted of two girls and one of two boys. The result of the study shows that the boys 

preferred to read books that were exciting and entertaining, while the girls chose books 

about topics such as friendship and love. The pupils in the all-boy group gave relatively 

similar answers during the interviews, as did the pupils in the all-girl group. The boys 

liked the same type of books and agreed with each other. It was the same in the girls’ 

group. The group with one girl and one boy differed, however, in that the girl preferred 

to read exciting books which the all-girl group did not choose. The group composition 

may have affected the pupils’ choice of books and the choice of genre. It is difficult, 

however, to draw any general conclusions about this, as only six pupils were 

interviewed.  

 

English title  
Reading, a gender issue? A qualitative study of how gender affects fifth-graders’ choice 

of fiction books 
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1 Inledning 
 

Fyra års studier på Linnéuniversitetet och praktik på olika skolor har gjort att vi har 

intresserat oss kring elevers läsning och läsutvecklingen bland flickor och pojkar. 

Studier visar att pojkar läser allt mindre än flickor väcker oro. I olika studier så som i 

PISA (2015:6ff) och i PIRLS (2011:6ff) finns det tydliga skillnader när det gäller 

elevers läsutveckling. Det är därför viktigt att lyfta läsningen och dess betydelse samt 

att hitta böcker som fångar barns intressen och engagemang. 

 

Att elever läser allt mindre visar den internationella PIRLS-undersökningen som 

undersöker läsförmågan hos elever (Skolverket 2011:7ff). Studien visar hur 

läsutvecklingen bland svenska fjärdeklassare har förändrats jämförbart med andra 

länder. Studien undersöker läsförståelsen av sakprosa och skönlitteratur. Eleverna ska 

även kunna tolka, förstå och värdera det de läser. I undersökningen visar resultatet 

tydligt att flickorna läser bättre än pojkarna. Undersökningen visar även att resurser i 

hemmet som stödjer lärandet har stor betydelse för elevernas läsförståelse. Föräldrarnas 

inställning till läsning har också en betydande roll för elevernas läsutveckling 

(Skolverket 2011:7f).  

 

PISA-undersökningen (2015:6ff) från 2015 är OECD:s (Organisation for Economic Co-

operation and Development) globala undersökning där 65 länder deltar och analyserar 

15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Precis som i 

PIRLS visar PISA undersökningen att flickor presterar på en högre genomsnittlig nivå 

än vad pojkar gör, (2011:6ff). Dock har resultatskillnaden mellan flickor och pojkar 

minskat jämfört med den tidigare undersökningen från PISA 2012. Det finns ett tydligt 

mönster när det gäller skillnaden mellan flickor och pojkars läsförståelse i nästan alla 

länder som genomför undersökningen (Skolverket 2015:6ff). Att resultaten sjunker och 

barn läser allt mindre gör att skolan får ett extra ansvar att väcka läslusten till liv igen. 

Den statliga offentliga litteraturutredningen SOU (2012) har bland annat undersökt 

läsförmågan hos pojkar och flickor i mellanstadiet. Undersökningen visar resultat från 

samtliga länder att flickor idag presterar bättre än pojkar. Största skillnaden är i 

språkämnen och framförallt när det gäller läsförmågan. Gunilla Molloy nämner i sin 
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debattartikel ”Pojkar läser bara om män också läser” som publicerades 2013 i Dagens 

Nyheter att en anledning kan vara pojkars användning av datorer samt olika 

förändringar i skolan. Pojkar läser helst böcker som handlar om historia, fantasy eller 

science fiction, menar Molloy. Skillnaden mellan hur pojkar och flickor läser kan bero 

på att pojkars läskompetens är annorlunda mot vad som efterfrågas i undersökningarna. 

Pojkar har oftast god läsförståelse när det gäller texter i dataprogram men skiljer sig 

kunskapsmässigt mot flickor när det gäller att kunna reflektera och utvärdera. Molloy 

(2013) menar att frågan om pojkars och flickors läsförståelse borde ses ur ett 

genusperspektiv där maskulinitet skapas i relation till femininitet och olika saker 

definieras som maskulint och feminint. Hennes argument i artikeln är att vuxna män 

behöver visa pojkar att de läser och på så sätt legitimera att det kan vara ”maskulint” att 

läsa. 

 

I kursplanens centrala innehåll (2011) i svenska (åk 4–6) står det att ”berättande texters 

budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandlingar och 

tillbakablickar, olika miljöer samt personbeskrivningar och dialoger” ska belysas 

(Skolverket 2011:225). Eleverna ska även få ta del av ”några skönlitterärt betydelsefulla 

barn- och ungdomsförfattare och deras verk” (Skolverket 2011:225). Eleverna ska läsa 

skönlitteratur i skolan vilket kan leda till att de därför kommer i kontakt med 

genusstereotyper tidigt. Via litteraturen kan alltså pojkar och flickor och påverkas av 

vad som är feminint och maskulint. Skolverket (2011) har tydliga krav gällande läsning 

och vad eleverna bör kunna för att klara olika kriterier. Kunskapskraven för betyget E i 

slutet av årskurs 6 kopplat till läsning handlar om att eleven ska kunna läsa 

skönlitteratur och sakprosatexter och använda sig av lässtrategier (Skolverket 

2011:253ff). Eleven ska även för betyget E kunna ”göra enkla, kronologiska 

sammanfattningar av olika texters innehåll”. Eleven ska även visa ”grundläggande 

läsförståelse” vilket kräver att eleven i olika steg måste utveckla sina kunskaper i 

läsförståelse. I läroplanen (2011) står det alltså att barn ska läsa skönlitteratur i skolan. 

Följandeundersökning visar hur några elever i årskurs fem tänker kring sin läsning och 

vad de helst läser för slags böcker. 

 

1.1 Genus och jämställdhetsperspektiv i läroplanen 
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Med utgångspunkt i läroplanen vill vi i denna studie fördjupa oss i frågan om 

konstruktionen av genus påverkar litteraturvalet. Trots att skolan ska främja ett 

likvärdigt bemötande för pojkar och flickor blir vi ofta påverkade av omgivningen i våra 

val av böcker. Denna studie fokuserar på hur ett antal barn resonerar kring vilka böcker 

de väljer att läsa. Vi har i vår studie intervjuat barn för att ta reda på vad de helst läser 

för böcker samt hur de väljer ut böckerna och detta utifrån ett genusperspektiv med 

utgångspunkt i värdegrunden och läroplanen. 

 

Läroplanens (2011) grundläggande värden som skolan ska förmedla och gestalta utgår 

bland annat ifrån att  

[…]ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling 

(Skolverket 2011:7).  

Skolan har länge haft ett stort ansvar när det gäller att motverka traditionella 

genusmönster. Redan under 1962:s grundskolereform har skolans värdegrund och 

arbete mot jämställdhetsmålen mellan flickor och pojkar varit viktigt och fortsätter 

stärkas i de senaste läroplanerna.  

 

I Läroplanen (2011) står det att: ” Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter. De sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 2011:8). Det är därför 

viktigt att skolan går bortom de traditionella mönstren och förväntningar som finns på 

pojkar och flickor. En stor faktor ligger i att kritisk granska läromedel för att 

uppmärksamma de tendenser till onyanserade och stereotypa framställningar som finns i 

vissa läromedel (Skolverket 2011:8ff). Men frågan är om inte också valet av de 

skönlitterära texterna som läses i klassrummet bör diskuteras? Vi anser att det är viktigt 

att lärare läser skönlitteraturen som når ut till barnen men det borde finnas en 

granskning från myndigheter där böcker för undervisande syfte synliggörs vilket i 

nuläget inte finns. 
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Det är upp till varje lärare att forma ett lärande som grundar sig på styrdokumenten. 

Pedagoger kan arbeta med värdegrunden i form av utvalda lektionstillfällen eller tema 

tillsammans med andra klasser. Arbetet ska ta upp de områden som belyses i läroplanen 

så som jämställdhet, mobbning och genusstereotyper. Det är helt upp till varje lärare att 

tolka och genomföra värdegrundsarbetet i sin grupp av elever. Detta utgör en bakgrund 

till varför vår undersökning är viktig och relevant. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna studie är att ta reda på om och hur genus påverkar några elever i 

årskurs fem i deras val av böcker. Studien är kvalitativ och bygger på tre par-intervjuer. 

I första intervjun deltar en flicka och en pojke, i den andra intervjuas två flickor och i 

den tredje medverkar två pojkar. De kommer att få svara på frågor kring sin läsning och 

vad för sorts böcker de väljer att läsa samt vad dessa handlar om. Studien undersöker 

olika variabler för hur böcker väljs ur ett genusperspektiv. Variablerna är bland annat 

om eleverna väljer böcker efter genusspecifika omslag eller genom olika 

genusstereotyper i böckerna. Syftet kommer att besvaras genom våra frågeställningar:  

 

• Vilka sorts böcker väljer några 11-åriga pojkar respektive flickor att läsa? 

• Utifrån ett genusperspektiv, vilka variabler spelar in för valet av skönlitterära 

böcker? 

 

2 Bakgrund 
 
I följande avsnitt presenteras en introduktion till genusteori. Därefter diskuterar vi genus 

i klassrummet för att sedan gå in på genusperspektivet i barnlitteraturer. 

 
2.1 Genusteori  
 
Professorn R. Connell (2003:19ff) resonerar i sin bok Genus kring hur människor 

påverkas av det samhälle de lever i, något som får konsekvenser även för deras 

privatliv. Kvinnors och mäns skapande av femininitet respektive maskulinitet är en 

ständigt pågående process. Maskulint och feminint är inte något biologiskt medfött utan 

något som människor konstruerar själva. De allra flesta människor har både feminina 
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och maskulina personlighetsdrag, dock i olika proportioner. Väldigt få människor har 

enbart det ena eller det andra personlighetsdraget (Connell 2003:16).  

 

Connell (2003:109ff) menar att unga människor lär sig de genusmönster som finns i 

dagens samhälle, alltså vilket genus de tillhör och hur de ska bete sig. Connell 

(2003:69ff) talar om genus som en social struktur, som ett mönster i den sociala 

ordningen. Hon pratar även om den ”reproduktiv arena” som handlar om att kroppar 

används i sociala processer och där sociala beteenden är det centrala i processen. Olika 

genuskategorier skapas, det vill säga vad som är feminint respektive maskulint, vilket 

även definieras på olika sätt i samhället.  

 

Connell (2003:103) menar att definitionen av ”man” och ”kvinna” handlar om 

personliga erfarenheter så som familjeliv, uppväxt och sexuella relationer. Pojkar 

förväntas vara tuffa och starka medan flickor förväntas vara söta och mer passiva. Trots 

detta finns det forskning om dessa genusskillnader som visar att män och kvinnor inte 

alls är speciellt olika varandra. Rent psykologiskt är män och kvinnor väldigt lika 

varandra anser Connell (2003:60f).  

 

En av de mest kända genusteoretikerna, Judith Butler, (2004:40f) argumenterar på ett 

liknande sätt när hon skriver att genus är något som görs. Det är en ständig aktivitet som 

i vissa fall gör att vi både medvetet och omedvetet beter oss genusstereotypt (Butler 

2004:40f). Vi gör det mekaniskt varje dag. Ingen gör genus ensam utan alla gör det 

tillsammans menar Butler (2004:40f). Genus gör sig i sociala sammanhang och 

definitionen av maskuliniteter och femininiteter är något som kontinuerligt skapas i 

samhället. Genus skapas alltså via social interaktion och är inte något fast och färdigt. 

Vi har våra föreställningar om hur vi ska vara och även om vi människor vill motstå 

detta och vara unika så är vårt samhälle uppbyggt på detta sätt och alla vill på något 

plan passa in (Butler, 2004:1). Från födelsen lär sig barn att imitera de handlingar som 

anses vara maskulina respektive feminina. Butler (2007:69ff) är antiessentialistisk och 

anser att det inte finns någon kärna som utgör genus utan att det vi imiterar är 

imitationer av handlingsmönster. 
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Genus är en term som används i ett mått av normalitet, vad som är maskulint och vad 

som är feminint. Vi har en bild av hur pojkar och flickor är och vad som förväntas vara 

normalt för olika genus. Butler (2004:44f) skriver även om de sociala normerna, det vill 

säga om hur flickor respektive pojkar ska vara relaterat till genus och vad som anses 

vara maskulint och feminint i dagens samhälle. Genusnormer är något som kan skilja 

sig i olika delar av världen. Vi konstruerar genus på olika sätt i olika kontexter. När vi 

hamnar i en främmande kultur leder detta ofta till kulturkrockar (Butler, 2004:52f).   

 

Vårt samhälle är heteronormativt och sexualitet är en viktig del i denna konstruktion 

(Butler, 2007:27). Kvinnor visar sin kvinnlighet om de åtrår män och är heterosexuella 

och män visar sin maskulinitet om de åtrår kvinnor. Människor konstruerar alltså 

föreställningar om sexualitet som vi relaterar till maskulinitet och femininitet. Det är i 

sin tur utifrån dessa föreställningar som vi agerar (Butler, 2007:69ff).   

 

2.2 Genus i klassrummet 
 
Kajsa Svaleryd är pedagog och hennes bok är resultatet ifrån det omtalade projektet där 

två förskolor, Tittmyran och Björntomten började arbeta med genuspedagogik. Det 

började med att pedagogerna diskuterade utifrån ett genusperspektiv vilka roller de hade 

i arbetslaget. Genom att videofilma verksamheten, både barnens lek och pedagogernas 

handlande kunde de senare diskutera hur flickor och pojkar agerade men också sina 

egna roller i verksamheten. Det visade sig att pedagogerna inte tilltalade flickor och 

pojkar på samma sätt. Flickorna tilltalades på ett mer känslomässigt sätt medan pojkarna 

fick korta instruktioner. Projektet gick ut på att vidga pojkars och flickors genusroller 

för att synliggöra deras valmöjligheter senare i livet när det gäller exempelvis yrkesliv 

och skola (Wahlström, 2003). Svaleryd (2003:14) menar att genus ofta associeras med 

olika former av stereotyper. Flickor förknippas ofta med exempelvis rosetter, rosa, 

dockor, vänner och pyssel medan pojkar förknippas med blåmärken, högljuddhet, 

brottning och bilar. Dock ser inte verkligheten alltid ut såhär. Pojkar kanske hellre väljer 

dockvrån och flickorna kanske älskar att brottas. Detta gör att verkligheten inte alltid 

stämmer överens med våra genusmönster och föreställningar om vad som är flickigt och 

pojkigt beteende. Bilderna vi har av genus och de normer som finns är skapat av socialt 

tryck och omgivningen reagerar när mönstret bryts (Svaleryd, 2003:15). Flickorna 
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förväntas vara snälla, hjälpsamma och försiktiga medan pojkarna anses vara 

dominerande, aktiva och uppmärksamhetskrävande. Dessa genusförväntningar kan bidra 

till ett agerande hos barn som kanske inte skulle förekomma annars (Svaleryd, 

2003:15ff). När diskussioner kring genussidentitet kommer på tal är det viktigt att tala 

om att alla har rätt att vara sig själva. Detta är en stor process i barnens liv och 

utveckling och därför bör normer neutraliseras (Svaleryd, 2003:16). 

 

Pojkar umgås ofta i stora grupper och grabbgäng är vanligt förekommande (Svaleryd, 

2003:17ff). Där är ofta leken i fokus och ledarskap och självständighet är centrala delar 

av pojkarnas beteende. Föreställningen är också att flickor hellre umgås med nära 

vänner där samspel och medkänsla har en stor betydelse samt att flickor ofta är i stort 

behov av en ”bästis” (Svaleryd, 2003:17ff). Pedagoger har många gånger en mildare ton 

när de pratar med flickor medan pojkar får tåla mer (Svaleryd, 2003:21). Barn påverkas 

av alla de normer och ideal som de omges av. Valen som varje person gör i livet 

påverkas av både samhället och omgivningen (Nilson, 2010:12ff). Det finns en koppling 

mellan att vi är fria individer och vår starka omgivning eftersom vi omedvetet och 

medvetet påverkas från att vi är små barn till att vi blir gamla (Nilson, 2010:12ff). 

 

Molloy (2007:78f) har studerat klassrumssituationer och kom fram till att vissa pojkar 

ofta är mer dominanta i klassrummet, både över flickor och över andra pojkar. På ett 

generellt plan är alltså pojkar mer dominanta men det finns också en rad hierarkier 

bland pojkar som ser olika ut i olika kontexter. Naturligtvis finns det både pojkar och 

flickor som inte beter sig genusstereotypt och som på olika sätt bryter mot normer. En 

slags norm kan vara att pojkar inte ska tycka om att läsa eftersom läsning har stämplats 

som en feminin aktivitet. Om man då är en läsande pojke kan man lätt hamna i 

underläge. Pojkar kan uttrycka att det är tråkigt att läsa och att böcker är ”töntigt” och 

något som bara tjejer ska göra (Molloy, 2007:79ff). Uttryck som att läsning är ”fjantigt” 

är något man kan höra i ett klassrum och oftast kommer detta från pojkarna (Molloy, 

2007:9). Något som pojkar har sagt i skolan är ”pojkar läser inte”. Att pojkar kan avsky 

att läsa och istället föreslå att titta på en film är ett problem som förekommer och därför 

ställs högre krav på läraren som måste hitta spännande skönlitteratur för att fånga dessa 

pojkars läsintresse (Molloy, 2007:10ff). Molloy (2013) menar att det är viktigt att man 

som lärare förklarar och motiverar varför det är bra att läsa skönlitteratur. Genom att 
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läsa skönlitterära böcker fördjupas språkutvecklingen och stärker även elevernas 

identitet hävdar Molloy (2013). 

 

Genusvetaren Fanny Ambjörnsson (2008:26) menar att det i olika vetenskapliga studier 

ofta förekommer en jämförelse trots att alla flickor och pojkar inte är likadana och faller 

under normen om hur en flicka ska vara. Kategorin flickor framstår oftast som vänliga, 

trygga, duktiga och söta. Om du inte är som en typisk flicka ska vara utifrån normen är 

du alltså inte normal (Ambjörnsson, 2008:27ff). Skolan är en plats där alla olika typer 

av människor samlas och vikten av att vara ”normal” är stor. Att sticka ut betyder att 

normen bryts. Flickor som säger emot och tycker att skolan är tråkig och har andra 

egenskaper som flickor inte ska ha enligt normen bryter genusrelaterade mönster 

(Molloy, 2008:28ff). Genusstereotyperna i skolan växer sig allt starkare och det finns en 

klar bild av vad som är feminint respektive maskulint.  

 

Enligt Svaleryd (2003:8) handlar genuspedagogik om jämställdhet och att varje individ 

ska få utrymme att vara sig själv. Demokrati och värdegrund har en stor betydelse i de 

föreställningar som människor har om genus. Socialt genus handlar om hur vi hela tiden 

konstruerar och omkonstruerar vår femininitet eller maskulinitet. Som pedagog är det 

viktigt med värderingar och att bemötandet är likvärdigt samt att stereotypa 

genusföreställningar undviks i görligaste mån. Allt detta för att en förändring kring 

genusstereotyper ska kunna ske (Svaleryd, 2003:8f). Det är viktigt att synliggöra 

elevernas föreställningar och belysa hur viktigt det är att välja sin framtid efter sina 

personliga intressen och inte utifrån de traditionella genusmyterna eller 

genusstrukturerna som finns i samhället. Det ska skapas utrymme för pojkar och flickor 

att kunna utvecklas och ges samma möjlighet till en personlig utmaning som inte 

omfattar genusmönster (Svaleryd, 2003:9f). 

 

2.3 Genus i skönlitteraturen  
 
Nedan presenteras några nedslag i hur barnlitteratur kan tolkas och förstås ur ett 

genusperspektiv samt en diskussion kring genre och genus.  
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2.3.1 Skönlitteraturens utveckling, dåtid 
 
Under en lång tid har det funnits en uppdelning i flick- och pojkböcker. Även om det 

idag inte talas så mycket om böcker som antingen flick- eller pojkböcker så lever denna 

uppdelning i mycket kvar. Under 1800-talet kom de första pojk- och flickböckerna till 

Sverige. Pojkböckerna var översatta äventyrsböcker som var spännande och hade 

manliga huvudpersoner. Flickorna fick nöja sig med familjeromaner som hade ett 

uppfostrande tema och som skulle förbereda dem inför kommande sysslor som hustrur 

och mödrar (Andrae, 2001:14f). Flick- och pojkböckerna fyllde en funktion där barn 

kunde läsa om hur män och kvinnor skulle bete sig och därmed skapa sig en identitet 

som flicka eller pojke. En process av genusnormer pågår genom hela livet och vi 

människor är medskapare till dessa föreställningar. Litteraturen och sociala 

sammanhang har en stor inverkan på oss menar Andrae (2001:18f). Ett exempel på en 

gammal bokserie är B Wahlströms barn- och ungdomsböcker där böckerna var gjorda i 

färgerna rött och grönt. Rött stod för flickor och grönt stod för pojkar. Dessa böcker 

fanns under åren 1923 fram till 1984. Uppdelningarna finns inte längre men lever 

outtalat kvar i samhället (Andrae, 2001:13). Det har skett en utveckling från pojk- och 

flickböcker till ungdomsböcker som också kan genuskodas men som inte har en lika 

tydlig uppdelning. Oavsett vad varje enskild individ väljer för bok så har barn- och 

ungdomsböckerna en uppdelad genustillhörighet (Andrae, 2001:13).  

 

Litteraturvetaren Magnus Öhrn (2008) har i artikeln ”Men vad i himlens namn har ni för 

er, pojkar!” tolkat en roman av Ulf Stark som är en författare som skildrade en 

verklighet som vi idag har lämnat bakom oss. Öhrn (2008) menar att den historiska 

pojkboken kännetecknas av gestalter från ”pojklandet”. Det är pojkar som sitter i ett träd 

och kastar äpplen på någons bil eller ligger i buskarna och ska göra hyss (Öhrn, 

2008:133). Pojkarna i böckerna lever i en egen värld som utspelar sig på bakgator, 

parker, skogar och granntomter. Pojkarna har ingen insyn i vuxenvärlden utan de är fria 

att göra vad de vill (Öhrn, 2008:132). I viss litteratur kopplas pojkarna ofta ihop med 

förekomsten av kroppsvätskor som tillexempel saliv, snor, blod och gaser (Öhrn, 

2008:134). En annan egenskap som pojkar ofta har i litteraturen är mod. Pojkar vågar 

göra saker och säga saker som flickor inte vågar säga eller göra (Öhrn, 2008:135f). 

Pojkar gestaltas ofta som häftiga och tuffa vilket i vissa fall kan bero på grupptryck. De 

blir meddragna trots att de egentligen inte vill och får ofta höra repliker i litteraturen så 
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som ”Vågar du inte?” (Öhrn, 2008:136f). Våldet och manligheten är delar av pojkarnas 

karaktärsdrag. De slår varandra i magen och boxas på skoj vilket är något som pojkar 

förväntas tåla skriver Öhrn (2008:137f).  

 

Flickor som skildras i dessa typiska pojkböcker presenteras ofta via sitt utseende som 

exempelvis ”hon hade en röd klänning och en rosett i håret” (Öhrn, 2008:142). Flickor i 

denna typ av litteratur är oftast snälla, vänliga och gör inte mycket väsen av sig. Om de 

spelar fotboll slår de ett tjejskott och om en flicka däremot är vild och fräck så är hon 

dåligt uppfostrad eller har det svårt hemma (Öhrn, 2008:143). Pojkarna har ofta en 

manlig förebild som kan vara en pappa eller en kompis pappa. En manlig gestalt att se 

upp till är något pojkkaraktären behöver även om det kan vara så att pappan jobbar och 

aldrig är hemma. Det är papporna som är i fokus och mammorna hamnar i skymundan 

på grund av att de sköter uppfostran och lagar mat (Öhrn, 2008:144ff). Öhrns (2008) 

forskning om Stark är ett exempel på stereotypa skildringar men det finns många 

liknande skildringar även i dagens barn- och ungdomslitteratur. 

 

2.3.2 Genus i olika litterära genrer  
 
Litteraturvetaren Maria Nilson (2010:14f) menar att det är viktigt att arbeta mot ett 

jämställt samhälle med fokus på de värderingar och normer som ligger till grund för den 

maktordning som finns. Nilson (2010: 25f) menar att det finns en risk att vi stirrar oss 

blinda på genusuppdelning när det handlar om pojk- och flickböcker. Det finns pojkar 

som läser typiska flickböcker så som Cecily von Ziegesar (2002) bok om Gossip Girl 

och det finns flickor som aldrig skulle få för sig att läsa dessa böcker. Det finns även de 

böcker som tydligt visar att lika många pojkar som flickor tycker om att läsa dem och 

det är bland annat Christopher Paolinis (2003) böcker om Eragon och J. K. Rowlings 

(1997) böcker om Harry Potter. Det finns studier som visar att det sker en förändring i 

barn- och ungdomslitteraturen. Flickor framställs oftare idag som tuffa och pojkar som 

känsliga (Nilson 2010:25f). Vad pojkar respektive flickor faktiskt läser kanske inte alls 

skiljer sig så mycket (Nilson, 2010:12ff). Samtidigt växer barn in i mönster som skapas 

av deras omgivning som exempelvis att flickor ska tycka om relationsböcker och pojkar 

äventyrsberättelser. 
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I åldern 7–12 är det vanligt att barn vill läsa böcker med karaktärer som de själva kan 

relatera till (Brink, 2005:182). Barn vill också läsa om hjältar och hjältinnor och därför 

lockar genrer som äventyrsberättelser extra mycket. Redan i den tidiga åldern blir 

barnen påminda om genuskategorier i läsningen och pojkar väljer ofta böcker med 

manliga huvudpersoner medan flickor väljer böcker med kvinnliga huvudpersoner. 

Skolan har som möjlighet att få barnen att välja böcker som bryter detta genustänk 

(Brink, 2005:183).  

 

I en studie där ett antal pojkar och flickor i en tredjeklass har fått lyssna på boken 

Bröderna Lejonhjärta och sedan fått svara på frågor kring vem de tyckte de var mest lik 

i boken visade det sig att det var en stor skillnad mellan flickor och pojkar. Pojkarna 

tyckte att de liknade bovarna och flickorna relaterade till de svagare karaktärerna 

(Brink, 2005:164). Pojkarna ville helst känna tillhörighet till odjuret Katla eller 

förrädaren Jossi. Starka karaktärer som gör boken spännande lockade alltså pojkarna 

mer än flickorna. Flickorna valde att se identifiera sig med huvudkaraktären Karl som är 

rädd och svag i boken (Brink, 2005:163). Jonathan är också en huvudkaraktär som både 

pojkar och flickor kan identifierade sig med. Han framstod som en hjälte och var stark. 

Flickor kunde alltså känna igen sig i pojkarna i berättelsen trots att det fanns en del 

kvinnliga karaktärer. Endast en av flickorna identifierade sig till en kvinnlig karaktär. 

Personlighetsdragen flickan identifierade sig med var osäkerhet och vänlighet vilket inte 

behöver vara ett specifikt feminint personlighetsdrag utan kan även vara maskulina 

drag. Ingen av pojkarna valde en kvinnlig karaktär (Brink, 2005:164f). 

 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004:64) menar att flickor och pojkar förväntas 

vara på olika sätt. Flickor beskrivs exempelvis som snälla, duktiga och väluppfostrade 

medan pojkar påstås vara starka, känslokalla och aggressiva. Enligt Nikolajeva i 

Barnbokens byggklossar (2004:65) är vissa ord starkt genuskodade och står antingen för 

maskulint eller feminint. För män/pojkar är det bland annat ord som starka, våldsamma, 

känslokalla, aggressiva, tävlande, aktiva och rationella. När det gäller kvinnor/flickor 

kopplas de samman med bland annat ord som vackra, aggressionshämmande, 

emotionella, lydiga sårbara, passiva och intuitiva (Nikolajeva, 2004:65).  
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Nikolajeva (2004:65) menar att genom att identifiera vissa ord kan vi som läser lättare 

se om en karaktär är genusstereotypt eller inte. Barnboksforskaren Lena Kåreland 

(2005:122ff) skriver att barn ofta identifierar sig med huvudpersonerna i olika sorters 

litteratur och olika genrer. Hon menar att det är viktigt att huvudpersonerna får både 

bekräfta och bryta mot genusmönster. Oftast är det mer tillåtet att flickor har ett mer 

genusöverskridande beteende i litteraturen och därför är det viktigt att framhålla 

pojkarna för att genusstereotyperna ska mjukna.  

 

Charlotte Lindahl (2012:142ff) menar att bokomslagen spelar en stor roll eftersom det 

ger en första anblick i valet av bok. Bokomslaget är ett sätt att marknadsföra en bok och 

en eventuell läsare bestämmer sig ofta påfallande snabbt för vilken bok hen vill läsa. 

Lindahl diskuterar i sin artikel chick –lit böcker. Chick-lit böcker har ofta omslag i 

pastellfärger och är i viss mån färgkodade. Att vissa genrer har genretypiska omslag är 

vanligt. Deckares omslag brukar vara mörka. Dessa färger gör att vi snabbt kan hitta den 

genre vi är intresserade av i bokhandeln. (Lindahl, 2012:143). En framsida och ett 

bokomslag kan locka läsaren och väcka känslor som gör att de vill läsa just den boken 

för att den ser tilltalande ut. Många böcker av samma genre har ofta liknande 

bokomslag. Läsare känner ofta igen omslaget och vet direkt att det är en bok som tillhör 

en specifik genre. På så vis blir bokomslaget, färgen på bokrygg och paratexten viktig 

(Lindahl, 2012:148f). Det är lätt att döma boken efter bokomslaget vilket bidrar till 

förutfattade meningar om boken vilka ibland kan stämma men ibland inte. Lindahl visar 

tydligt i sin artikel att chick – lit som genre ofta har påfallande stereotypa omslag 

(Lindahl, 2012:151f). I viss mån kan detta resonemang också kopplas till de barn- och 

ungdomsböcker som våra informanter väljer. 

 

3 Metod  
 

Metoden vi kommer att använda i denna studie är kvalitativa intervjuer. De kvalitativa 

intervjuerna bygger på att fånga upplevelser och uppfattningar hos intervjupersonen 

vilket innebär att intervjupersonen uttrycker sina tankar för stunden (Lantz 2007:11). 

Genom de kvalitativa intervjuerna och den tidigare forskningen visar studien hur sex 

unga elever tänker och funderar kring hur de väljer ut böcker att läsa. Nedan presenteras 
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metoden kvalitativa intervjuer, etiska aspekter samt urval och tillvägagångssätt. 

Avsnittet avslutas med metodkritik. 

 

3.1 Kvalitativa intervjuer  
 
Sociologen Jan Trost (2005:125f) informerar om hur bearbetningen av material kan 

genomföras. Han menar att det sker i tre steg: Att samla in data, att analysera data och 

att tolka sitt datamaterial. Vi samlade in data genom kvalitativa intervjuer från elever i 

årskurs fem. Under intervjutillfället antecknade vi samtidigt som vi spelade in 

intervjuerna. Enligt Trost (2005:54f) finns det fördelar och nackdelar med att spela in 

intervjun. Fördelen är att det går att lyssna på det igen och inte gå miste om något. Trost 

(200519ff) talar om standardisering och menar att det handlar om att ställa samma 

frågor i alla intervjuer och att alla har samma förutsättningar. Trost (2005:33f) menar 

också att ordningen på frågorna och följdfrågorna formas utifrån varje intervjusituation. 

Om frågorna är mer öppna så blir svaren mer ostrukturerade vilket bidrar till att 

informanten bestämmer strukturen på svaret. Kvalitativa intervjuer handlar om att förstå 

hur informanten tänker och känner. Intervjuerna som genomfördes utgick från 

fokusgruppsintervjuer där två intervjuare intervjuade två informanter.  

Fokusgruppsintervjuer handlar om att den som intervjuar styr samtalet så att intervjun 

inte avlägsnar sig för mycket från ämnet. Gruppintervjuer är bra om syftet är att nå fram 

till informanternas erfarenheter och idéer. En viktig del vid gruppintervjuer är att den 

som intervjuar har till uppgift att skapa en ”vi-känsla” hos deltagarna och samtidigt se 

till att alla får prata. Det är också viktigt att intervjuaren skapar förtroende både mellan 

intervjuaren och informanten men även mellan alla deltagare (Trost 2005:33ff). Vi hade 

en färdig intervjuguide (se bilaga A) med frågor där det fanns utrymme för följdfrågor 

som vi utformade allt eftersom det behövdes. Undersökningen hade dock en hög grad 

av standardisering då alla intervjuer blev någorlunda lika. Det var inte mycket variation 

i formuleringen av frågor och ordningen på frågorna var densamma (Trost 2005:19). 

Forskare behöver ha förståelse för vissa aspekter när de intervjuar barn. Barn brukar 

ofta ha svårt att koncentrera sig över en längre tid vilket gör att intervjutiden bör göras 

kortare och kanske ska intervjun delas upp så att forskarna träffar barnen vid flera 

tillfällen (Trost 2005:37ff). Barn behöver också motiveras betydligt mer än vuxna i 
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intervjusituationer. Det är viktigt att intervjuaren är sympatisk och försöker sätta sig in i 

informantens situation för att skapa större förståelse om barnens föreställningsvärld. Det 

är också viktigt att vara konkret vid en intervju med barn. Det blir lättare för barnen att 

relatera till konkreta situationer eller saker i deras vardag om intervjun är kopplad till 

dessa situationer (Trost 2005:39f). Vi valde därför att göra intervjuerna i barnens 

skolmiljö där de troligen läser mycket. Genom att befinna oss i en miljö där barnen ofta 

läser, blir det förhoppningsvis lättare för barnen att diskutera sin läsning.  

Enligt professorn Steinar Kvale (2014:15ff) bidrar intervjuer till att få veta vad 

människor tänker. Genom kvalitativa forskningsintervjuer får vi en uppfattning om vad 

olika människor har för föreställningar om hur världen och omgivningen ser ut ifrån 

undersökningspersonernas synvinkel. Intervjuer utbyter erfarenheter mellan intervjuaren 

och informanten och för att detta ska fungera krävs ett ömsesidigt intresse från båda 

parter (Kvale, 2014:18). Vi vill i vår studie ta reda på hur dessa sex femteklassare tänker 

kring sina val av böcker och lägger därför stor vikt i att skapa en trygg och accepterande 

miljö där eleverna förhoppningsvis vågar svara precis som de känner. 

När en forskare ska intervjua krävs det ett gediget underlag med väl förberedda frågor. 

En oförberedd intervju slutar ofta med att informationen inte blir lika användbar i 

analysen. En oerfaren forskare som ska utföra en intervju bör ställa sig en del frågor 

innan den börjar som exempelvis, hur inleder jag intervjun? Hur många frågor ska 

intervjun innehålla? Hur många personer ska intervjuas? Kan jag vara säker på att det 

som sägs blir tolkningsbart? Hur ska jag skriva upp allt som sägs? (Kvale, 2014:32). En 

variant av den kvalitativa intervjun är den ostrukturerade intervjun. Det innebär att 

forskaren inte är lika förberedd och intervjun blir därför mer spontan. Det är viktigt att 

informanten känner sig respekterad och fri att få säga vad den känner då detta bygger på 

en öppen relation mellan intervjuaren och informanten (Kvale, 2014:33). I vår studie 

använde vi oss av en strukturerad intervju med fjorton färdiga frågor där några var 

följdfrågor och det fanns även utrymme för fler om informanterna skulle ha svårt att 

utveckla sina tankar. Det fanns också utrymme för omformulerade frågor om 

informanterna inte skulle förstå vad frågorna handlade om.  

Intervjuer är sociala praktiker och många etiska problem kan uppstå. Det kan finnas en 

viss maktsymmetri i intervjuerna eftersom informanterna kan känna sig i underläge och 
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därför är det viktigt att ge informanterna en känsla av acceptans och utrymme att få 

tycka precis vad de vill. 

Det är viktigt att den som intervjuar är öppen för svaren och tolkar det som faktiskt sägs 

utifrån informanten och inte utifrån egna erfarenheter och förutsättningar. Brister i 

kommunikationen kan bidra till misstolkningar och tydligheten försvinner (Kvale, 

2014:48).  

3.2 Etiska aspekter  
 
Vetenskapsrådet (2002:6ff) listar fyra stycken områden som ska tillgodoses i 

genomförandet av forskning och en kvalitativ intervju och dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan intervjutillfället 

skickades ett brev hem med eleverna till deras förälder/vårdnadshavare med information 

om undersökningen som grundar sig på de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet 

(2002:6ff). Brevet skulle sedan läsas igenom och skrivas under för att sedan lämnas 

tillbaka till oss. Nedan presenteras områdena var för sig.  

 

3.2.1 Informationskravet  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002:6ff) handlar informationskravet om att forskaren ska 

informera om syftet med undersökningen samt informantens betydelse i studien. Det är 

också viktigt att delge information om var studien kommer att publiceras. I 

informationsbrevet redogjorde vi syftet med vår studie som således var att ta reda på om 

och hur genus påverkar elevernas val av böcker. Studien undersöker även olika 

variabler för hur böcker väljs ur ett genusperspektiv. Vi meddelade även att studien 

kommer publiceras i DIVA som är ett arkiv där examensarbeten publiceras.  

3.2.2 Samtyckeskravet 
 
Samtyckeskravet handlar om att respondenterna i intervjun har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Eftersom respondenterna inte är myndiga är det viktigt att samtycke 

inhämtas från förälder/vårdnadshavare. Det är även viktigt att barnet har gett sitt 

samtycke att medverka under intervjun. Respondenterna har även rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjun (Vetenskapsrådet, 2002:6ff). I och med att vi 

skickade ut ett brev till föräldrarna/vårdnadshavarna där både eleven och 
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vårdnadshavare skulle ge sitt godkännande för eleven att delta i intervjun fick de avgöra 

om de ville delta eller inte. Vi var även nog med att informera eleverna om att de har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst under intervjutillfället.  

3.2.3 Konfidentialitetskravet 
 
Konfidentialitetskravet grundar sig på att den information som informanter delar med 

sig av i en undersökning är sekretessbelagd. Inga personuppgifter eller känslig 

information om eleverna kommer att finnas med i redovisningen av 

forskningsresultaten. Vi informerade både i brevet hem till föräldrarna/vårdnadshavarna 

och under intervjutillfället att alla personuppgifter och namn på eleverna är anonyma. 

Vi berättade även för eleverna att deras lärare inte skulle kunna identifiera vem som har 

sagt vad under intervjuerna och att inspelningarna och transkriberingen bara var 

tillgänglig för oss skribenter, opponenter samt examinerande personal på universitetet 

(Vetenskapsrådet, 2002:12f).  

3.2.4 Nyttjandekravet 
 

Vetenskapsrådet (2002:6ff) skriver att nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål och inte utnyttjas för kommersiellt 

syfte. Vi förklarade för eleverna att resultatet och personlig information enbart kommer 

att användas för vetenskapligt syfte i studien.  

3.3 Urval och tillvägagångssätt  
 

Elevintervjuerna genomfördes i två olika skolor i södra delen av Sverige. Valet av skola 

gjordes utifrån praktiska skäl och personliga kontakter. Vi valde att genomföra studien i 

grundskolans mellanår och i årskurs fem på grund av att vi båda har den inriktningen på 

vår utbildning. Vi skickade ett samtyckesbrev/informationsbrev hem till alla elever i 

båda klasserna som vårdnadshavare sedan fick godkänna eller neka. Därefter fick 

ansvarig klasslärare välja ut de elever som de ansåg vara lämpliga för intervjuerna och 

som hade samtycke från vårdnadshavare. Deras utgångspunkt för valen var att eleverna 

var goda läsare och relativt pratsamma. Urvalet av de sex informanterna gjordes alltså 

av ansvarig lärare.  
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Informanterna är elva år gamla. Intervjuerna gjordes med två flickor respektive två 

pojkar och slutligen en pojke och en flicka. I och med denna blandning av paren vill vi 

öppna upp för en diskussion kring om gruppsammansättningarna har betydelse. Kanske 

vågar eleverna vara mer öppna i vissa gruppsammansättningar. Vinsten med dessa 

grupper är att vi kan få en bild av om flick- och pojkgrupperna svarar ungefär likadant 

som sin gruppmedlem och sedan jämföra med om det blandade paret svarar något annat 

eller om även det paret väljer att svara likt sin gruppmedlem. Problemet är att eleverna 

kanske inte vågar sticka ut och känner sig tvungna att svara någorlunda likt sin 

gruppmedlem. 

Intervjuerna i de tre olika grupperna varade i cirka tjugo minuter vardera. Innan 

intervjuerna påbörjades informerade vi eleverna om varför vi genomförde studien och 

hur vi kommer att gå tillväga. Vi informerade även om att deras svar var helt anonyma 

och att det inte finns några rätt eller fel på frågorna utan att de kan svara precis som de 

känner. Under intervjuerna fördelade vi ordet lika mellan de två eleverna som var 

närvarande.  

Intervjufrågorna utformade vi med hjälp av våra forskningsfrågor. Vi diskuterade först 

vilka frågor vi ville ha svar på och vad som är rimliga frågor att ställa till barn. Vi ansåg 

att det var viktigt att frågorna inte var för ledande och att de inte skulle kunna besvaras 

enbart med ett ja eller nej. Vi valde att inleda intervjun med frågorna ”Vilken är din 

favoritbok?” och ”Vad handlar den om?” för att få en bild av vilken typ av bok eleverna 

helst läser. Efter de inledande frågorna ville vi  få en insikt i hur eleverna väljer de 

böcker de läser genom olika variabler som exempelvis om de tittar på omslaget av 

boken eller läser baksidestexten. Eftersom denna studie bygger på ett genusperspektiv 

valde vi även att ställa frågor som ”Gör det någon skillnad för läsningen om det är en 

pojke eller flicka som boken handlar om?”.  

Vi avslutade vår intervju med att visa två böcker som är av olika genrer för att se om 

omslag, genre och namn på boken har någon betydelse i valet av bok. Därför valde vi att 

visa en PAX-bok som är en spännande action-bok och har en manlig huvudperson samt 

en Eva & Adam, att vara eller inte vara- ihop som handlar om kärlek och vänskap. Med 

dessa böcker får vi en inblick i hur barnen väljer böcker bara genom första anblicken. 

Alla våra kvalitativa intervjufrågor är kopplade till forskningsfrågorna, alltså vad pojkar 
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respektive flickor väljer att läsa och vilka olika variabler som spelar in utifrån ett 

genusperspektiv. 

3.4 Metodkritik  
 
Under intervjutillfället kan eleverna ha blivit påverkade av varandras svar. Vi tror att 

eleverna svarade mer utförligt när de var två och två än om de hade varit själva eller i en 

större grupp. Om vi hade valt att göra intervjuerna med enbart en elev hade den eleven 

varit i underläge eftersom vi var två intervjuare. Detta tror vi kan bidra till mindre 

utförliga svar och sämre resultat av vår kvalitativa studie. En fördel med enskilda 

intervjuer hade kunnat vara att de hade svarat annorlunda om de var ensamma under 

intervjun eftersom de inte hade haft någon att luta sig mot eller hålla med.  

 

Vi har haft i åtanke att vi har gjort våra intervjuer i skolor där vi jobbar i 

parallellklasserna vilket gör att eleverna redan innan intervjun har skapat en bild av oss 

som två lärare. Intervjuerna ägde även rum i skolans lokaler under skoltid vilket 

eleverna troligtvis förknippar med en skolsituation och därför kan ha sett 

intervjutillfället som ett bedömningstillfälle. Dessa faktorer kan ha påverkat 

intervjuerna. Vi hade möjligtvis fått andra svar om vi hade varit på skolor där vi inte 

undervisar eller om intervjun hade ägt rum utanför skolans lokaler. Eleverna kan tänkas 

svara på ett sätt som de tror att vi vill att de ska svara. De kan också ha varit nervösa 

eftersom det var en ovanlig situation. Dessa faktorer kan ha påverkat resultatet. 

Klassläraren fick utse intervjupersoner vilket kan ha påverkat resultatet. Vad 

klassläraren grundade sina val på vet vi inte, men valen av intervjupersoner och 

resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om det var vi som handplockade elever 

direkt på plats. 

 

Även om vi var medvetna om detta under intervjuerna så hade vi kunnat ställa en 

följdfråga som kanske hade gjort att eleverna svarade på ett visst sätt för att göra oss 

nöjda. Det finns en risk att intervjuaren går in med förutfattade meningar om hur barnen 

kommer att svara. Därför är det viktigt att hela tiden ha i åtanke att det är barn som 

intervjuas och att det kan bli ett annat slutresultat mot vad vi tänkt från början.  
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Vår metod utgår ifrån kvalitativa forskningsintervjuer och bygger på intervjuer där 

eleverna får utrymme att svara fritt. Om vi hade valt en kvalitativ enkätundersökning 

hade möjligen svaren sett annorlunda ut. Eleverna hade kanske vågat svara mer 

sanningsenligt om de var helt anonyma och inte behövde svara inför oss vuxna som har 

en viss maktposition i frågan. Det hade dock bara funnits ett visst antal svarsalternativ i 

denna metod och eleverna hade inte haft samma möjlighet att utveckla svaren. Vi hade 

heller inte haft möjlighet att ställa följdfrågor. 

 
4 Resultat  
 
I följande avsnitt presenteras resultatet av de tre olika par-intervjuerna.  Samtliga 

informanter har fått fingerade namn. Erik och Emil tillhör pojkgruppen, Maja och Stina 

ingår i flickgruppen och i flick- och pojkgruppen är de fingerade namnen Rut och 

Jonathan.  

4.1 Elevernas favoritböcker och tankar kring dem 
  
Favoritböckerna varierar i de olika intervjuerna. När vi intervjuade Erik och Emil fick vi 

till svar att ”de bästa böckerna ska vara roliga och spännande” och deras favoritböcker 

var Harry Potter-serien av J. K. Rowling (1997–2007) och Morsan och Tzatziki av 

Moni Nilsson-Brännström (1995). Liknande favoritböcker nämndes i intervjun med Rut 

och Jonathan där Rut svarade att ”jag gillar mest att läsa Harry Potter böckerna för jag 

tycker om spänningen som är i alla böckerna ” och Jonathan sa att ” den bästa boken 

som jag har läst är Lasse-Majas detektivbyrå (Martin Widmark, 2002), den är 

spännande och det händer hela tiden något”. Även Rut och Jonathan tyckte bäst om 

spännande och mystiska böcker. 

Maja och Stina hade andra favoritböcker än informanterna i de tidigare intervjuerna. 

Maja sa att ”de bästa böckerna ska handla om hästar framförallt men också om vänskap. 

Mina favoritböcker är Sigge-böckerna (Lin Hallberg, 1996) och Nikkis Dagbok (Rachel 

Renée Rusell, 2014)”. Stina sa att ”min favoritbok är Judy Moody (Megan McDonalds, 

2009). Jag tycker den är så bra för den handlar om vänskap och det går lätt att känna 

igen sig i böckerna”. Böckerna genomsyras av vänskap och handlar mycket om djur 

men innehåller även olika konflikter som flickorna tycker blir spännande i böckerna. 

Stina förklarar att ”Judy Moody är en serie av olika böcker och handlingen utgår från en 
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tjej som går på lågstadiet och alltid gör som hon vill och tycker”.  

 

När vi sedan frågar eleverna varför just dessa böcker är bra får vi olika svar från de 

olika grupperna. I gruppen med en flicka och en pojk svarade Rut att ”jag tycker Harry 

Potter är bra för att det händer saker i den hela tiden och då vill man bara fortsätta läsa”. 

Jonathan tyckte att Lasse Majas detektivbyrå är bra för att ”den är spännande och det 

kan vara vem som helst och man vet aldrig vem det kan vara som är boven”. Erik och 

Emil har liknande tankar om sina böcker. Erik tycker att ”Harry Potter är bra för det är 

mycket spänning i den och mycket skräck” och Emil tycker att ”Morsan och Tzatziki är 

bra för att den innehåller mycket roliga skämt och man skrattar ibland”.  

Maja och Stina tycker att deras böcker är bra eftersom att ”jag älskar hästar (Sigge 

böckerna) och jag älskar att läsa dagböcker för de är väldigt roliga men samtidigt lite 

knasiga” menade Maja. Stina fortsätter kommentera att ”Judy Moody är bra för det 

händer alltid något i böckerna och det blir aldrig tråkigt att läsa dem”. I nästa avsnitt 

diskuteras valet av böcker samt tillvägagångssätt i valet av böcker.  

4.2 Variation av böcker och hur eleverna väljer dem 
 
Att välja böcker kan vara svårt. Vi valde därför att ställa frågan till informanterna och se 

hur de går till väga när de väljer ut böcker. När vi intervjuade Maja och Stina sa Maja 

att ”jag har väldigt svårt för att hitta bra böcker så jag håller mig oftast till de som jag 

vet är bra och så brukar jag inte ta så många andra. Jag håller mig till hästar och sånt 

som jag är intresserad av”. Maja fortsätter och säger att ”jag brukar variera lite om jag 

hittar någon bra eller om någon annan sagt att en bok är bra då brukar jag läsa den”. När 

vi intervjuade Rut och Jonathan kommenterar Rut frågan att ”nja, lite. Jag brukar välja 

vänskapsböcker och spänning. Det är ofta de två jag väljer”. Jonathan sa att ”jag väljer 

böcker som antingen är spänning eller fantasy”.  

 

I intervjun med Erik och Emil kommenterade Erik frågan att ”jag brukar variera mina 

val av böcker. Ibland väljer jag roliga böcker och ibland spännande böcker”. Emil håller 

med Erik och fortsätter med ett ”jag väljer också roliga och spännande böcker för det är 

viktigt att de är spännande”. I frågar om hur de väljer ut sina böcker kommenterar Erik 

att ”jag brukar kolla på framsidan för man ser oftast där om boken verkar spännande 



 

 

 

23 

eller om den verkar vara lite läskig”. Emil kommenterar frågan med att ”jag kollar 

också framsida för man vet oftast då om den är rolig och om det handlar om en kille och 

då blir boken roligare”. När vi sedan ställer följdfrågan till Emil om hur han vet om 

boken handlar om en kille svarar han ”för då är det en kille på bilden och då vet man 

vad den handlar om”. Omslaget är något som informanterna tittar på och bildar då en 

uppfattning om vad boken handlar om utifrån detta.  

 

När samma fråga ställs till Maja och Stina svarade Maja att ”jag brukar kolla på 

bilderna för man ser ofta om boken ser bra ut om det är fina bilder i den”. Stina fortsatte 

med ”ah, jag brukar också kolla på bilderna eller läsa texten på baksidan för att förstå 

vad boken handlar om”. När vi ställde samma fråga till Rut och Jonathan svarade de lite 

olika. Jonathan svarade att ”jag brukar kolla på framsidan för där man kan se om boken 

ser bra ut och så” och Rut svarade att ”jag brukar läsa texten på baksidan av boken för 

annars vet man inte vad boken handlar om riktigt”, vilket betyder att paratexten är viktig 

för både Rut och Jonathan. Samtliga av våra informanter använder sig av bokens 

illustrationer, baksidestext eller omslag för att avgöra om det är en intressant bok att 

läsa.  

 

Vi ställde även frågan om det har någon betydelse för dem om boken handlar om en 

pojke eller flicka och om det skulle göra någon skillnad för läsningen. När vi ställde 

frågan till intervjugruppen med Rut och Jonathan svarade Rut att ”det spelar ingen roll 

om boken handlar om en flicka eller pojke, bara boken är bra”. Jonathan fortsatte med 

att säga ”jag tycker oftast att det är lite roligare att läsa böcker som handlar om pojkar”. 

När vi ställde samma frågor till Erik och Emil svarade de gemensamt att ”det är oftast 

bättre om det handlar om en kille. Det händer oftast mer roliga saker då”. De fortsatte 

med att svara på frågan om det gör någon skillnad för läsningen och då svarade de att 

”killar gör mer roliga och läskiga saker så då blir det oftast lite roligare” och ”när det 

handlar om killar är böckerna oftast mer spännande och när det handlar om tjejer är 

böckerna oftast mer tråkiga liksom”.  

 

Vi ställde samma fråga till Maja och Stina och Maja svarade då att ”det spelar 

egentligen inte så stor roll men det är oftast lite roligare att läsa om det handlar om en 

tjej för då kan man känna igen sig i boken”. Stina fortsatte ”det är även lättare att 
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komma in i boken om man känner igen sig i den och den blir också roligare då. Men jag 

tycker det finns bra böcker som handlar om killar också”. Samtliga intervjugrupper 

svarade att de brukar läsa böcker med samma författare eftersom de vet att den 

författarens böcker brukar vara bra. Informanterna tyckte att det kan vara svårt att välja 

ut nya böcker och håller sig ofta till de böckerna som de känner till eller som de fått 

tipsat från någon kompis. För att locka till variation av böcker är det viktigt att 

pedagoger hjälper eleverna att inspireras till läsning genom att presentera och hjälpa 

eleverna att låna böcker eller ta hjälp av en bibliotekarie. Många av våra informanter tog 

hjälp av bilder i böckerna, framsidan eller baksidestexten för att avgöra om boken är 

bra. Detta är ett knep barn lär sig när de ska välja böcker och kan vara både bra och 

dåligt. De dömer böckerna efter utsidan och kan därmed missa böcker som inte lockar 

dem och detta beror helt på böckernas omslag och paratext. Informanterna tyckte att det 

hade betydelse om boken handlade om en flicka eller pojke, vilket är förståeligt 

eftersom det har stor betydelse för informanterna att känna igen sig i karaktärerna i 

böckerna. I nästa avsnitt diskuteras vad informanterna tycker om läsning i skolan och 

vilka böcker de gillar att läsa där.  

 

4.3 Läsning i skolan 
 
Informanterna i intervjugrupperna hade samma inställning till att läsa i skolan. Samtliga 

intervjugrupper menar att ” det är lugnt att läsa i skolan”, ”det är roligt att läsa i skolan. 

Vi läser oftast när vi har blivit klara med något” och ” det är kul om man har en bra bok 

och om man kan koncentrerar sig så att det inte är för mycket prat runt omkring”. När 

informanterna svarade på frågan om vilka böcker det läser mest av svarade Maja och 

Stina att ”de flesta böckerna jag har läst är bra men bäst är skräck och kärlek. De är bra 

för att det händer hela tiden något” och ” vänskapsböcker är roliga och bra för att det 

händer hela tiden något och det måste vara roligt”.  

 

Erik och Emil svarade att ”de bästa böckerna handlar om fantasy och skräck för det 

händer oftast mycket i dem” och ”det kan vara detektiver och så och skräck”. Intervjun 

med Rut och Jonathan svarade Rut att ”jag tycker mest om dagböcker för de brukar 

handla om deras liv, både pinsamma och roliga saker och killar som gör bort sig typ”. 

Vi ställde följdfrågan om det har någon betydelse om det är just killar som gör bort sig 
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och då svarade Rut ”ja men det är ju roligare om killar gör bort sig än tjejer”. Jonathan 

svarade att ”jag gillar mest spännande böcker när det händer saker i boken hela tiden 

och det får en att vilja läsa vidare i boken”. Läsning i skolan är viktig för elevernas 

utveckling och det är därför bra att de ser läsningen i skolan som positiv och att de kan 

finna ett lugn i att läsa i skolan. Informanterna kommenterar även läsningen i skolan 

som rolig vilket också har en stor betydelse då glädje till läsning är nyckeln till att de 

läser mer och oftare. I nästa avsnitt diskuteras det vilken av två utvalda böcker som 

informanterna hade valt att läsa och varför de hade valt dem.  

 
4.4 PAX eller Eva & Adam  
 
Vi visade informanterna boken PAX av Åsa Larssons och Ingela Korsells (2014) och 

boken Eva och Adam av Måns Garthon och Johan Unenge (1993) och frågade vilken av 

böckerna som de hade valt att läsa. PAX -böckerna handlar om magi och böckerna är 

skrivna för mellanåldern. De utspelar sig i Mariefred. Eva & Adam-böckerna är en 

populär ungdomsserie som handlar om ett kärlekspar runt tolvårsåldern och serien 

utspelar sig i skolan. Maja svarade att ”jag hade valt Eva & Adam boken för den verkar 

vara bättre, den andra ser ut som en pojkbok för den har massa mörka färger och en kille 

på framsidan”. Stina höll med och svarade att ”jag hade också valt den boken. Jag 

tycker om att läsa om kärlek och kompisar och sånt. Den ser mycket bättre ut på 

framsidan”.  

 

När vi sedan intervjuade Rut och Jonathan svarade Rut följande på frågan ”jag hade nog 

valt PAX boken för den ser mer spännande ut”, Jonathan höll med och svarade att ”jag 

hade också valt PAX boken för den ser roligare ut”. Intervjun med Erik och Emil var de 

båda enade och svarade att ”jag hade valt PAX boken för det ser spännande och bra ut” 

och ”jag hade med valt den boken för den andra boken ser ut att vara mer för tjejer för 

den verkar handla om kärlek och sånt”. I valet mellan dessa böcker ansåg informanterna 

att den ena boken var mer för pojkar och den andra var mer för flickor. Informanterna 

utgick från böckernas bilder på framsidan och färger när de avgjorde vilken bok de hade 

valt. Alla tjejer utom en valde Eva och Adam vilket kan bero på personliga intressen och 

tolkning av bokens handling genom ett första intryck. Alla pojkar samt en flicka valde 

PAX boken vilket kan bero på att den framställs som en fartfylld actionbok där det är 

mörka färger på framsidan. Detta kan ha tilltalat de som tycker om spännande läsning. 
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5 Diskussion 
 
I resultatet framgick det att flickor och pojkar väljer böcker ur olika genrer. Det visade 

sig i vår undersökning att Emil, Erik och Jonathan var mer intresserade av att läsa 

spännande och roliga böcker och gärna av genren deckare eller fantasy. Detta stöds av 

Brink (2005:163) som menar att pojkar vill känna igen sig i karaktärer som är modiga 

och starka, därför är intresset av dessa böcker större hos pojkar. Det stöds även av 

Molloy (2013) som påpekar att pojkar helst läser fantasy eller böcker med spännande 

handling. Maja och Stina valde däremot böcker som handlar om vänskap samt böcker 

som är skrivna ur ett dagboksperspektiv. Brink (2005:163) hävdar att flickor ofta väljer 

böcker där karaktärerna är svaga och rädda. Vår undersökning visade att barnen i 

studien valde böcker beroende på karaktärer. Men även om karaktärerna i böckerna 

beter sig genusstereotypt, behöver inte detta betyda att flickorna var just svaga och 

rädda men möjligen lite mer försiktiga än pojkarna. Rut som var i den blandade gruppen 

valde däremot både att läsa lite mer spännande böcker och böcker skrivna i 

dagboksform. Hon var inte lika inriktad på kärlek och vänskap i sina val som Maja och 

Stina var. Intervjuerna visade att eleverna generellt tycker att det är viktigt att boken är 

spännande för att de ska vilja läsa vidare. Intervjuerna kunde även tydligt påvisa att 

elevernas personliga intressen avspeglades i valet av böcker. Då eleverna påpekade att 

de ofta läser böcker där de känner igen sig så kan de hamna i ett mönster och inte våga 

läsa nya sorters böcker. Det är därför viktigt att vi som lärare ger eleverna möjlighet till 

att hitta nya böcker med annan handling för att vidga deras läsning. 

Våra informanter beter sig enligt dagens rådande norm men bryter den också eftersom 

Rut väljer att läsa böcker med spänning precis som pojkarna. Maja och Stina vill 

troligen känna tillhörighet till varandra genom att tycka ungefär likadant i intervjun 

eftersom de båda är flickor. Likaså gäller det intervjun med Emil och Erik där de 

troligtvis inte vill sticka ut för mycket genom att säga något som kompisen kanske hade 

tyckt varit konstigt eller ”flickigt”. Rut och Jonathan svar grundade sig nog mer utifrån 

egna åsikter och påverkades troligtvis inte lika mycket av varandra eftersom att de har 

olika intressen. Om Maja och Stina hade varit med Emil och Erik hade de kanske valt 

än mer flickiga böcker eller så kanske de hade valt en bok som de vet att pojkarna 

tycker om för att känna sig trovärdiga. Något vi inte vet är om pojkar och flickor känner 
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sig mest påverkade av genus gentemot varandra som flicka/flicka respektive 

pojke/pojke eller motsatt genus pojke/flicka. Vår undersökning visade att dessa barn 

valde relativt likt varandra när de var två flickor respektive två pojkar. Rut och Jonatan 

valde relativt likt varandra trots att de var flicka och pojke. Rut anses i detta fall som 

den normbrytande parten då hon valde mer ”pojkigt” än de andra flickorna. Det är dock 

omöjligt att dra några generella slutsatser efter enbart tre intervjuer och endast sex 

informanter. Vi märkte att informanterna använde sig av orden ”flickböcker” och 

”pojkböcker” och detta gjorde de självmant. Vi har således fortfarande en lång väg kvar 

innan informanterna kan känna trygghet att välja precis vad de vill och inte se böckerna 

utifrån olika kategorier.  

När informanterna fick frågan om hur de väljer ut böcker kommenterade Emil att det 

var viktigt att framsidan ser rolig ut och att boken handlar om pojkar var även viktigt för 

Emil. Det kan bero på det som Connell (2003:109ff) nämner om att unga människor lär 

sig genusmönster som finns i dagens samhälle och lär sig vilket genus de tillhör och hur 

de ska bete sig. Omslaget är något som var viktigt för våra informanter i valet av 

böcker. De bildar sig då en uppfattning om vad boken handlar om utifrån detta avgörs 

deras val av böcker. Detta genomsyrar även informanternas kommentarer när det gäller 

frågan om det har någon betydelse om boken handlar om en flicka eller om en pojke. 

Rut kommenterade frågan att det inte spelar så stor roll om det handlar om en flicka 

eller en pojke utan vikten ligger i om bokens handling är bra. För Jonathan var det 

däremot viktigt att boken handlade om en pojke eftersom han ansåg att dessa böcker var 

roligare att läsa. Erik och Emil hade även de liknande svar och tyckte att böcker som 

handlar om pojkar oftast var bättre böcker och ansåg att det oftast händer roligare saker 

då. Det kan alltså bero på att det är viktigt för informanterna att känna igen sig i 

karaktärerna i böcker som Brink (2005:163) också påstår. Det var även viktigt för Maja 

och Stina att känna igen sig i karaktärerna i böckerna och därför ansåg de att det var 

roligare att läsa en bok som handlar om en flicka. Både Maja och Stina tyckte att det var 

svårt att hitta bra böcker och därför håller de sig till böcker som de tycker är bra och 

inom den genre som de är intresserade av. Detta visar alltså att det är viktigt att hjälpa 

eleverna i deras val av böcker för att inspirera dem och vidga deras läsning.  

Skillnaden mellan de olika intervjuerna framgick framförallt i intervjun med Maja och 

Stina och med Emil och Erik. Maja och Stina pratade mer och svarade på olika sätt till 
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skillnad från Emil och Erik som inte sa lika mycket och ofta höll med varandra i svaren. 

Detta motsäger sig hur pojkar och flickor förväntas agera utifrån vissa förväntningar 

som finns i vårt samhälle (Nikolajeva, 2004:65f). Pojkarna borde vara självständiga och 

analyserande och flickorna beroende av andra samt passiva i sitt agerande. Detta visade 

sig vara tvärtom i vår undersökning eftersom det var Maja och Stina som var 

självständiga och Emil och Erik som var mer beroende av varandra.  

I gruppsammansättningarna mellan Rut och Jonathan var Rut mer pratsam och Jonathan 

mer osäker. Följaktligen bröt Rut, Maja och Stina mot normen eftersom de var mer 

pratsamma under intervjuerna. Det går dock inte riktigt att jämföra eftersom intervjun 

var en annan situation än den ordinarie klassrumssituationen. Kanske hade Maja, Stina 

och Rut inte svarat lika fritt om intervjun hade gjorts i helklass där alla fick en chans att 

svara. Connell (2003:103) skriver om att olika faktorer så som familjeliv, uppväxt och 

personliga erfarenheter påverkar definitionen av ”man” och ”kvinna” samt att barn 

tidigt föds in i mönster med olika förväntningar. Förväntningarna som ställs på pojkar 

kan till exempel vara att de ska vara tuffare och starkare och att flickorna ska vara mer 

passiva. Dessa förväntningar upplevdes inte av de informanter som vi intervjuade. 

Resultatet av undersökningen stämmer alltså inte helt överens med Connells (2003:103) 

studie och det är svårt att jämföra eftersom det endast är sex informanter som intervjuas.  

Vi märkte att flickorna och pojkarna beter sig mycket olika beroende på 

gruppsammansättningen. Molloy (2013) menar att skillnaden mellan hur pojkar och 

flickor läser kan beror på att pojkars läskompetens är annorlunda mot vad som 

efterfrågas i undersökningarna. Pojkar har oftast god läsförståelse när det gäller texter i 

dataprogram men skiljer sig kunskapsmässigt mot flickor när det gäller att kunna 

reflektera och utvärdera. Således kan pojkarna ha känt sig underlägsna i just denna 

undersökning då läsning klassas som en feminin aktivitet. Om undersökningen hade 

handlat om dataspel eller liknande hade pojkarna kanske tagit för sig mer och varit de 

dominanta parterna i intervjuerna.  

Informanterna i studien kan ha påverkats av olika faktorer i sin vardag som gör att de 

svarade på ett visst sätt. Informanterna tar exempelvis omedvetet intryck av reklam som 

i sin tur kan påverka hur de svarar och ser på olika situationer. Harry Potter är ett 

exempel på en serie som är en storsäljare och därmed marknadsförts mycket. Hur 
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böcker marknadsförs och redovisas för eleverna har stor betydelse för hur de accepteras. 

Barnens val av böcker påverkas av omgivningen och de väljer böcker som de kommer i 

kontakt med. Böckerna som finns i skolbiblioteket är oftast de böcker som eleverna 

läser och därmed påverkas barnens urval av böcker eftersom det inte finns så mycket att 

välja på och de böcker som finns är de som går hem hos de flesta. Vårt resultat påverkas 

eftersom många av de böcker informanterna nämnde finns på topplistan och är vanliga i 

skolbiblioteken. Det är därför inte konstigt att vi fick det resultat vi fick och att våra 

informanter tyckte om just denna litteratur. 

Under intervjun med Jonathan och Rut så framkom det att Rut tyckte mest om att läsa 

böcker skrivna i dagboksform där det hände roliga och pinsamma saker. Hon ansåg att 

det var roligare om det var killar som gjorde bort sig än om det var tjejer. Detta är en 

intressant kommentar eftersom Rut menar att det blir roligare om pojkar är utsatta och i 

detta fall väljer Rut hellre att läsa om en pojke framför att läsa om en flicka. Erik hade 

en kommentar om att det var roligare om boken handlar om en kille och att det blir 

tydligare genom att titta på framsidan. Enligt informanterna framställs pojkar i böckerna 

som de roliga ”clowner”. Att barn tänker så visar hur viktigt det är att locka med en 

framsida som väcker intresse. Valen blir därmed begränsade om barnen är duktiga på att 

se om boken är för pojkar eller flickor och det beror på hur genus konstrueras i vårt 

samhälle. Bokomslagen spelar en stor roll menar Charlotte Lindahl (2012:142ff). 

Bokomslagen är det första man ser i valet av en bok och en viktig del av paratexten, och 

även en stor del av marknadsföringen vilket även bidrar till att läsaren snabbt kan 

bestämma sig om boken lockar till läsning eller inte. Baksidestexten är också viktig då 

den ger en första inblick i vad boken handlar om. I vår undersökning tyckte Rut att 

baksidestexten var viktig och resterande informanter tyckte bokomslaget var viktigt och 

spelade en stor roll för om de ville läsa boken eller inte. Bokomslag är ofta mer 

stereotypa än själva innehållet som till exempel PAX-böckerna, de signalerar spänning 

och äventyr men innehåller en hel del kärlek. När eleverna väljer efter enbart ett omslag 

kan de ha en bild av vad boken handlar om men bli överraskade när innehållet visar sig 

vara något de kanske inte har förväntat sig. Våra förväntningar på skönlitteratur byggs 

ofta upp med hjälp av bokomslag och paratext och informanterna kunde i valet av PAX 

och Eva och Adam ”se” vilken bok de ville läsa. Det finns alltså både för och nackdelar 

med omslag som är stereotypa. En stereotypt rosa framsida kanske inte lockar de barn 

som inte gärna läser men en bok med en mystisk och spännande bild kanske gör det.  
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Molloy (2013) påpekar att frågan om pojkars och flickors läsförståelse borde ses ur ett 

genusperspektiv. Maskulinitet skapas i relation till femininitet och olika saker definieras 

som maskulint och feminint. Om pojkar vill bli uppfattade som maskulina kan de inte 

läsa skönlitteratur. Det är något som påverkar barnen i deras val av böcker då de blir 

begränsade i valen och det är viktigt för dem att det är ”rätt bok” beroende på om de är 

pojke respektive flicka. Det är framförallt pojkarna som blir påverkade och kanske inte 

vågar välja böcker som klassas som feminina. 

Barn är alltså benägna att se på bara ett bokomslag om de vill läsa boken och om boken 

är en typisk pojk- eller flickbok (Andrae, 2001:20). Det visas i resultatet när 

informanterna i slutet av intervjun fick välja mellan böckerna Eva och Adam och PAX. 

Maja och Stina valde Eva och Adam och motiverade valet genom att säga att ”den såg 

bättre ut på framsidan och att det är kul att läsa om kärlek och vänskap. PAX boken såg 

ut att vara för killar”. Emil och Erik valde PAX boken och sa att ”den såg mest 

spännande ut och Eva och Adam är en flickbok”. Emil och Erik ville inte läsa om kärlek 

utan det var viktigare med spänning och action. Vi anser att detta är ett intressant 

resultat eftersom det blir tydligt hur pojkar och flickor använder sig av just orden 

”pojkböcker” och ”flickböcker” och att det är viktigt för dem att läsa rätt sorts böcker 

beroende på om de är en pojke eller flicka.  

 

Det finns dock ett utstickande resultat i den blandade gruppen där både Rut och 

Jonathan valde PAX boken. Rut hade som argument att ”jag tyckte den såg mer 

spännande ut” vilket Jonathan höll med om. Det kan vara ett resultat av att Rut ville 

välja mer pojkigt eftersom hon var i en grupp med en pojk och kanske hade hon valt 

annorlunda om hon hade varit i flickgruppen. Det kan också ha berott på att Rut var mer 

intresserad av denna typ av litteratur eftersom hennes favoritbok är Harry Potter och det 

kanske inte alls hade haft någon betydelse om hon var i flickgruppen.  

 

Ett problem som vi märkte med intervjuerna var att informanterna kände varandra och 

kanske till och med var nära vänner. Detta är variabler som kan göra att intervjuerna 

blev ”partiska”. När de sitter med en kompis känner de kanske att de måste svara som 

de tror att kompisen kommer att göra. Beroende på om man är pojke eller flicka skiljer 

sig förväntningarna och detta kan säkert ha bidragit till de svar som informanterna gav. 

Även om en av pojkarna möjligtvis läser Eva och Adam hemma i smyg vågar han 
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kanske inte erkänna detta under intervjun när han sitter med en kompis. Barn vill passa 

in och vara som alla andra och söker hela tiden bekräftelse från andra. Detta märktes 

under intervjuerna eftersom informanterna väntade ut varandra till viss del för att få 

bekräftelse från sin kamrat innan de själva svarade. Det fanns således en viss osäkerhet i 

deras svar. Butler (2004:1) bekräftar detta eftersom hon menar att genus är något vi 

skapar via social interaktion. Vi gör genus och har våra föreställningar om hur pojkar 

respektive flickor ska vara. Detta kan absolut ha betydelse i våra intervjugrupper 

eftersom informanterna har sina föreställningar om genus och vill vara som alla andra. 

 

Intervjugruppen bestående av Rut och Jonathan gav ett tankeväckande resultat eftersom 

Rut hade ett intresse av spännande och läskiga böcker medan Jonathans favoritbok var 

Lasses Majas detektivbyrå som innefattar både kärlek, drama och vänskap. Connell 

(2003:60f) skriver att det finns forskning som visar att män och kvinnor är betydligt mer 

lika varandra än vad som sägs. Nilson (2010:25) menar att vi ofta stirrar oss blinda på 

uppdelningen flick- och pojkböcker men att det finns många som faktiskt är intresserade 

av samma böcker, exempelvis Harry Potter. Vad som är maskulint respektive feminint 

ändras hela tiden och många genusnormer och förväntningar på genus finns fortfarande 

i samhället vilket kan påverka informanterna val av böcker samt deras åsikter och 

uppfattningar av böcker (Nilson 2010:12ff).  

 

Resultatet av intervjun visar på komplexiteten av att använda uppdelningar av böcker 

och att det inte alltid är applicerbart. Böckerna Jonathan och Rut valde är därmed inte 

det typiska valet som Brink (2005:163) redogjorde för. Vi märkte även tydligt att 

samtliga informanter gärna läser böcker som enligt dem inte är långtråkiga. Böckerna 

ska fånga läsaren direkt och de ska vara roliga samt underhållande. Detta är inte ett 

typiskt pojkboksdrag eller flickboksdrag utan det är något som båda parter betonar är 

viktigt i deras läsning. Rut som tyckte om att läsa Harry Potter är möjligen ett exempel 

på att det kan finnas böcker som lockar både flickor och pojkar. Normen som finns i 

samhället om att pojkar tycker det är ”tråkigt” att läsa kan bidra till negativitet hos 

pojkar i skolan (Molloy, 2007:79ff). Dock visade vår undersökning att pojkarna tyckte 

om att läsa när de själva fick välja bok. Denna norm kanske har utvecklats och 

samhället har kanske förutfattade meningar. De genusstereotyper som finns gör att vi 
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föreställer oss att pojkar inte vill läsa. Detta behöver alltså inte vara fallet för alla 

pojkar.  

 

Vi har en bild av hur pojkar och flickor är. Butler (2004:40f) menar att sociala normer i 

samhället är relaterade till femininitet respektive maskulinitet och därmed blir barnen 

påverkade av detta (Butler 2004:44f). Butler (2004:45) menar att vi tillsammans gör 

genus och att vi bestämmer vad som är flickigt och vad som är pojkigt. Hon menar att 

det är på tiden att vi bryter trenden om uppdelningarna. Skolan blir en plats där barnen 

integreras socialt med andra och det leder till att de även påverkas av varandra. Återigen 

kan vi anmärka att barnen lär sig olika stereotyper och tar efter dessa och i detta fall 

vilka böcker som läses av flickor respektive pojkar. Dock framkommer det i 

undersökningen att detta inte gäller i alla fall utan att det snarare är den sociala 

kontexten som påverkar informanternas val av böcker.  

 

5.1 Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa forskningsintervjuer ta reda på om eller 

hur genus påverkar barns val av böcker. Vi har tidigare diskuterat det transkriberade 

materialet utifrån forskningsfrågorna. Nedan besvaras våra forskningsfrågor samt en 

sammanfattning av resultatet. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

 

• Vilka sorts böcker väljer några 11-åriga pojkar respektive flickor att läsa? 

• Utifrån ett genusperspektiv, vilka variabler spelar in för valet av skönlitterära 

böcker? 

 

Under undersökningen kunde vi märka att genus har en påverkan i informanternas val 

av böcker och olika variabler som hur omslaget ser ut, om det är en pojke eller flicka 

som är huvudperson, samt vilken genre/typ av bok det är har betydelse. Vi märkte som 

tidigare nämnt att Maja och Stina ville läsa böcker främst om flickor och gärna i 

dagboksform. Böckerna som Maja och Stina föredrog utspelade sig i en miljö som de 

kände igen nämligen skolan och hemmet. Emil och Erik valde hellre att läsa om 

spännande böcker där det händer något hela tiden och det får gärna vara en pojke som 

huvudkaraktär för då händer det mer enligt de båda. Dock hade vi en grupp av de tre 



 

 

 

33 

informantgrupperna som skiljde sig från mängden. Rut från den blandade gruppen valde 

PAX boken framför Eva och Adam vilket avviker från de andra flickornas val. Hennes 

favoritbok var även Harry Potter och hon föredrog spännande böcker vilket också 

skiljde sig från de andra flickornas val. Barn blir dagligen påverkade av omgivningen 

och de genusstereotyper som finns i samhället samt i litteraturen. Således bidrar det till 

att barnen väljer att läsa böcker som normen säger att de ska läsa eftersom de flesta vill 

vara en del av det normala och inte sticka ut ur mängden. Detta visade delvis vår 

undersökning. En annan faktor som spelade roll i informanternas val av böcker var 

bokomslaget där alla informanter uttryckte vikten av att framsidan såg tilltalande ut. 

 

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av resultatet och bakgrund kring ämnet styrka att 

de 11-åringar som vi intervjuade valde böcker kring det klassiska genusperspektivet där 

typiska stereotyper för vad som är maskulint respektive feminint var som mest 

framträdande. Denna studie visar att det finns ett samband mellan genus och valet av 

litteratur eftersom flickorna valde böcker som handlade om romantik, djur och vänskap 

och pojkarna valde genrer som fantasy, deckare och skräck. Vi hade dock ett undantag 

där en flicka hellre valde fantasy framför de klassiska ”flickböckerna”. Vi kan dock inte 

dra några generella slutsatser efter vår studie då vi intervjuade ett mindre antal 

informanter i årskurs fem. Men med undersökningen fick vi svar på hur dessa 

informanter väljer böcker och vad de helst läser för sorts böcker. 

 

Butler (2004:45) och Ambjörnsson (2008:20ff) påpekar båda att genus är något som 

skapas genom sociala interaktioner vilket leder till att människor påverkar varandra. 

Oavsett om det är en pojke eller en flicka så finns det förväntningar på hur respektive 

genus ska vara och hur de ska tycka. Vi lär oss tidigt vad som är feminint respektive 

maskulint och tar sedan efter för att passa in i samhället (Connell, 2003:109ff). Skolan 

är en stor del av barns liv och en plats som alla barn kommer i kontakt med och där de 

också integreras med andra barn. Lärare i skolan har alltså en chans att påverka och i 

detta fall skapa en accepterande miljö där förutfattade meningar, föreställningar kring 

genusstereotyper samt benämningen flickböcker och pojkböcker kan upphävas. Den 

sociala kontexten påverkar och barn behöver känna trygghet att få skapa sitt genus efter 

vem de är och inte enbart efter vem de bör vara.  
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5.2 Vidare forskning  
 

För vidare forskning och djupare insyn i ämnet skulle en liknande studie med en annan 

metod kunna genomföras. En metod som når fram till fler informanter är kvalitativa 

enkätundersökningar. Det bidrar till en större urvalsgrupp vilket leder till ett bredare 

underlag till resultatet. Det skulle vara intressant att använda samma intervjufrågor och 

en mängd olika svarsalternativ till dem och således kanske få ett annat resultat. 

Slutsatsen hade eventuellt blivit mer välgrundad och det hade därmed gått att dra en mer 

generell slutsats huruvida genus kan påverka 11-åringars val av böcker.  

 

De kvalitativa intervjuerna vi gjorde hade varit intressant att göra i olika åldrar och 

sedan jämföra resultaten. Kanske är mellanstadiet en känslig ålder där barnen verkligen 

inte vill eller vågar sticka ut. Yngre barn hade möjligen inte tänkt lika mycket på vad 

kamraterna svarade och äldre barn hade eventuellt varit än mer beroende av sin kamrat. 

Med denna typ av jämförande undersökning hade troligtvis resultatet gett en bredare 

inblick i informanternas val av böcker och kopplingen mellan konstruktionen av genus 

och litteraturval. 
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IV 

Bilaga A  
 
Intervjufrågor  
 

• Vilken är din favoritbok? 

• Vad handlar den om? 

• Varför är den bra? 

• Brukar du variera ditt val av böcker? 

• Hur väljer du ut de böcker du vill läsa?  

• Väljer du bok efter exempelvis omslag, baksidestext, pojke/flicka som 

huvudperson, om det är fina bilder eller mycket bilder? 

• Har det någon betydelse om det är en pojke eller flicka som boken handlar om? 

• Gör det någon skillnad för läsningen om det är en pojke eller flicka som är 

huvudpersonen? 

• Har författaren någon betydelse i ditt val av böcker?  

• Vad tycker du om att läsa för sorts böcker i skolan? 

• Vilka böcker gillar du att läsa mest? 

• Vad brukar de handla om? 

• Varför är de bra? 

• Visa en Pax-bok och Eva & Adam-bok (vilken hade du valt och varför?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

V 

Bilaga B  
 
Samtyckesbrevet  
 
 
Hejsan! 

 

Vi heter Isabell Fröberg och Therese Josefsson och är två studenter på 

Linneuniversitetet som forskar om läsning i skolan. Syftet med vår studie är att ta reda 

på om och hur genus påverkar några elever i årskurs fem och deras val av böcker. 

Studien kommer även undersöka olika variabler för hur böcker väljs ur ett 

genusperspektiv. Vi kommer att genomföra elevintervjuer i tre grupper. Intervjuerna 

kommer att handla om vad för slags bok som är barnens favoritbok och om de tycker 

om att läsa. Intervjuerna kommer att vara ljudinspelade. Vi kommer i vårt arbete ta 

hänsyn till de forskningsetiska principerna. Det innebär att intervjun är frivillig och 

deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. Några av 

eleverna kommer att bli intervjuade, när undersökningen sammanställs är alla svar 

anonyma. Studien kommer tillslut att läggas upp på DIVA som är ett arkiv där 

examensarbeten publiceras.  

 

 

Mitt barn har tillåtelse att vara med i intervjuerna:  

 

 

_________________________                             _______________________ 

Underskrift vårdnadshavare                                                Barnets namn 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI 

Bilaga C 
 
Böcker vid intervjun 
 

Larssons, Åsa och Korsells, Ingela (2014) PAX.  

 
 

Garthon, Måns och Unenge, Johan (1993) Eva och Adam, att vara eller inte vara- ihop.  

 

  

 
 


