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SAMMANFATTNING 

Elina Purmonen 

Tjejers och killars läsning 

En undersökning av högstadieelevers syn på läsning 

Uppsatsens syfte är att undersöka högstadieelevers syn på läsning, både allmänt och skönlitterärt. Syf-

tet är även att försöka utröna om eventuella skillnader och likheter kan identifieras vad gäller tjejer och 

killar, där frågeställningarna rör synen på läsning och resultatets didaktiska värde. Uppsatsen bygger 

på två teoretiska utgångspunkter, vilka är litteracitet och genus.  

Begrepp av värde, litteracitet och genus presenteras före bakgrunden. I enlighet med genusteorin be-

traktas tjejer och killar som en grupp individer framför två separata grupper. Bakgrunden koncentrerar 

på läsning kopplat till skolan, samt tidigare forskning på litteratur och skola med ett genusperspektiv. 

Undersökningsmaterialet består av tre undersökningsgrupper från tre olika skolor. Varje grupp består 

av en klass i år 7 och en i år 9 som har besvarat en enkät. Två tjejer och två killar har även intervjuats 

från varje klass. Undersökningsmaterialet utgörs således av 114 enkäter och tjugofyra intervjuer med 

fokus på elevers syn på läsning, både kopplat till fritid och skola. 

Resultatet visar att ”tjejers och killars läsning” snarare bör refereras som ”individers läsning” eftersom 

läsningen är mycket spridd, med avseende på, och oavsett, kön. Det finns vissa generella skillnader att 

utläsa mellan kön och ålder, där det gemensamma mellan informanterna är att de läser från datorn på 

fritiden och att den skönlitterära läsningen är personlig. 

En didaktisk slutsats är att den skönlitterära läsningen i skolan kanske främst borde vara personlig. 

Detta i och med att det finns skillnader mellan individer som gör det omöjligt att motivera alla att läsa 

en gemensam bok. Diskussionen bygger främst på resultatet och den teoretiska utgångspunkten.  
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ABSTRACT 

Elina Purmonen 

Girls’ and Boys’ Reading 

An investigation of secondary school pupils’ perspectives on reading 

The purpose of this study is to examine secondary school pupils’ views on reading in general, followed 

by a specific focus on fiction. The purpose is to identify similarities and differences between girls and 

boys, where the questions at issue are related to the pupils’ views on reading and the didactic value of 

findings based on the result. The essay is founded on two theories, which are literacy and gender. 

Concepts of value, literacy and gender are presented before the background. According to the gender 

theory, girls and boys are regarded as a group of individuals rather than two separate groups. The back-

ground concentrates mainly on reading connected to school; previous research on literature and educa-

tion, with a gender perspective. 

The research material consists of three research groups from three different schools. Each group consists 

of one class from year 7 and one from year 9 who have answered a survey. Two girls and two boys have 

been interviewed from each class. The research material therefore represents 114 questionnaires and 

twenty-four interviews that focus on students’ views on reading, both in terms of reading during leisure 

time and at school. 

The result shows that "girls and boys reading" should rather be referred to as "individual reading" be-

cause reading is very widespread with respect to, and no matter of, sex. There are some general differ-

ences between the sexes and ages, where the joint between the informants is that, during leisure time, 

they read from the computer, whereas literary reading is personal. 

A didactic conclusion suggests that the literary reading in school should be mainly personal. This, given 

the differences between individuals, makes it impossible to motivate everyone to read a collective book. 

The discussion is based primarily on the results and the theoretical starting point. 
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1 Inledning 

Den här undersökningen bygger delvis på resultatet av uppsatsen Platta kontra bok, utförd 

höstterminen 2012, vars studie fokuserade på högstadieelevers upplevelse av läs- samt surf-

platta i förhållande till den traditionella boken. Resultatet visade att mediet eleverna läste ifrån 

spelade en viss roll för upplevelsen av den skönlitterära läsningen, medan det visade sig att 

det som spelade än större roll än mediet, var själva romanen. Det som bland annat framkom i 

intervjuunderlaget var att majoriteten av eleverna vittnade om en tydlig syn på läsning kopplat 

till könstillhörighet. Elevernas bild var ofta klar av vad tjejer respektive killar läste, men inte 

alltid överensstämmande med synen på den egna läsningen, emedan några elever indikerade 

att läsning är individuell och inte könsbestämd, vilket är ytterst intressant. Samtliga intervju-

objekt svarade dessutom, oberoende av kön, att den viktigaste komponenten för fortsatt läs-

ning var att den skönlitteratur de läste var ’spännande’, vilket jag ser som en intressant ingång 

till den här uppsatsen.
1
 

I den här uppsatsen tar jag därför vara på ovan nämnda uttalanden, som blivit särskilt intres-

santa att granska närmare. Jag vill med det undersöka högstadieelevers syn på läsning, med 

huvudfokus på den skönlitterära läsningen. Studien kommer med det här att utgå från ett elev-

perspektiv. I fokus står elevers syn på läsning, där infallsvinkeln av vad tjejer och killar läser 

blir intressant, särskilt i relation till elevernas faktiska läsning. Då tidigare forskning ofta utgår 

från en uppdelning av tjejer samt killar, väljer även jag att göra detta, trots att jag vill påstå att 

formuleringen ”Tjejers och killars läsning” kan tolkas neutralt likt mitt förhållningssätt. Jag 

väljer därmed att inta en neutral roll i förhållande till mitt undersökningsobjekt, där jag ser 

tjejer och killar främst som en grupp individer där jag inte utgår från att det finns en skillnad 

mellan tjejers och killars läsning. Jag tänker mig att en motsatt ståndpunkt kan vara en sken-

bild som i mångt och mycket bygger på normer i samhället. Mitt förhållningssätt gör bland 

annat ett genusperspektiv högst aktuellt. För mig blir det även av intresse att koppla resultatet 

didaktiskt till svenskundervisningen och mer specifikt läsundervisningen i skolan. 

Läsning och läsförmåga motiveras som en central färdighet som är av vikt både i och utanför 

skolan. Eftersom läsupplevelsen i allra högsta grad kan påverka läslusten, blir lustfylld läs-

                                                      

1 Uppsatsen är en C-uppsats i Svenska språket och litteraturen, 61-90 hp., Högskolan i Jönköping (Purmo-
nen, Elina & Staberg, Alexandra, Platta kontra bok, ht 2012, s. 20-30). 
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ning och engagerande skönlitteratur en viktig del av svenskundervisningen och av värde för 

elever.
2
 Vet vi mer om eleverna, kan vi också lättare möta dem i läsundervisningen.

3
 

1.1 Syfte 

Då uppsatsen utgår från läsning, blir den allmänna elevsynen på läsning aktuell att ta i beak-

tande eftersom läsningen kopplas till både elevers läsning på fritiden och i skolan. Elevsynen 

på läsning har i undersökningen en allmän utgångspunkt som sedan leder in på den skönlitte-

rära läsningen specifikt. Syftet med uppsatsen är härigenom att granska högstadieelevers syn 

på läsning för att därefter specifikt försöka utröna vilken bild elever har, vad gäller bland an-

nat tjejers och killars läsning i relation till elevers faktiska. Ett delsyfte blir även att undersöka 

om resultatet har ett didaktiskt värde för svenskundervisningen, där det didaktiska delsyftet 

blir värdefullt främst för svensklärare, men eventuellt också för hela yrkeskåren, då nödvän-

digtvis inte bara svensklärare använder sig av skönlitteratur i undervisningen. Elevperspekti-

vet utgör en naturlig utgångspunkt tillsammans med ett litteracitets-, samt genusperspektiv. 

1.1.1 Frågeställningar 

I min uppsats utgår jag från följande tre frågeställningar:  

- Vad har eleverna för syn på läsning? 

- Hur ser tjejers och killars läsning ut? 

- Vad har resultatet för didaktiskt värde? 

Frågeställningen ”Hur ser tjejers och killars läsning ut?” frågas eleverna med ”Vad läser tjejer 

och killar?”, vilket innebär att jag kan få svar på frågan utifrån de två aspekter jag undersöker. 

Frågeställningen, samt den elevställda frågan, kan besvara både elevsynen på tjejers och kil-

lars läsning samtidigt som den kan besvara elevernas faktiska läsning. Formuleringen kan 

tyckas strida mot min neutrala hållning, varför jag än en gång hävdar att man kan välja att se 

tjejer och killar som en grupp högstadieelever. 

Den första frågeställningen med tillhörande delfråga besvaras inom ramen för resultatdelen, 

varpå den andra frågeställningen inte helt kan besvaras förrän i diskussionen. 

                                                      

2 Vilket bl.a. styrdokumenten ställer sig bakom (Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.), Läsarnas mark-
nad, marknadens läsare, 2012, s. 162, 179, Skolinspektionens kvalitetsgranskning, ”Läsundervisningen i 
ämnet svenska, 7-9”, 2012, förord, inledning). 
3 Som bl.a. sociokulturella förespråkare som Olga Dysthe menar. 
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1.2 Begrepp 

I och med att uppsatsen fokuserar på högstadieelever, tillika ungdomars läsning, kan det 

komma att bli aktuellt att presentera vissa begrepp inom ramen för litteraturvetenskap. Fler 

begrepp av värde för uppsatsen återfinns kursiverade i bakgrunden.  

Det talas ofta om genre, vilket är ett brett begrepp. Enligt Nationalencyklopedin kan begrep-

pet i korthet förklaras som en ”typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stil-

drag eller innehållsliga faktorer”,
4
 vilket alltså innebär att litteratur av samma stildrag eller 

innehållsliga faktorer tillhör samma genre. Det är idag svårt att dra gränserna mellan genrer 

menar John Frow, då dagens litteratur ofta består av genrehybrider. Samtidigt finns det breda-

re och smalare genredefinitioner som gör att ett verk kan tillhöra olika genrer. Frow anser 

dock att oavsett bred eller smal definition av genre så rör begreppet alltid verkets form, text 

och innehåll på olika sätt, i ett försök att kategorisera begreppet genre ytterligare.
5
 

Litteratur som begrepp är en ”samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa este-

tiska kriterier.”
6
 Vetenskapen brukar skilja på två huvudgenrer av litteratur som skapar kanske 

de bredaste definitionerna, vilka utgörs av skön-, och facklitteratur. Vetenskapliga och infor-

mativa texter hör till facklitteraturen, medan fiktionsgenren, eller de så kallade berättande tex-

terna, utgör skönlitteraturen.
7
 Fokus ligger i den här uppsatsen på skönlitteraturen, vilka ock-

så de efterföljande genrerna nedan är en del av. 

En bredare genredefinition kan tillskrivas ungdomsboken. Karl Lindqvist är en av dem som 

tittat närmare på ungdomsboken som begrepp för att försöka fastställa vad en ungdomsroman 

är. Han har utgått från att genren består av en kombination av faktorer som är unik i förhål-

lande till andra genrer och att ungdomsboken har en egenart som inte återfinns någon annan-

stans. Typiskt för genren är att en ungdomsbok är skriven för ungdomar, vilka bildar en grupp 

som varken är barn eller vuxna, utan utgör en ”mellanfas”. Ungdomsboken är därmed: ”som 

förledet anger, […] en text i första hand avsedd att läsas av dem som befinner sig i den livsfas 

                                                      

4 Nationalencyklopedin, ne.se, sökord: ”genre”. 
5 Frow, John, Genre, 2010, s. 9-17. 
6 Nationalencyklopedin, op. cit., sökord: ”litteratur”. 
7 Idem, sökord: ”facklitteratur” samt ”skönlitteratur”. 
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som vi benämner ungdom”, vilket vidare innebär att ”texten anpassas, eller som man oftast 

uttrycker det, adapteras till den här avgränsade läsargruppen.”
8
 

Två andra bredare genrer har länge varit, och är på sätt och vis än idag, flickboken och pojk-

boken. Båda begreppen eller genrerna är, precis som det låter, könsriktade. I Sverige var 

Wahlströms röda och gröna ryggar ett av de tydligaste exemplen på flick- samt pojkböcker 

där förlaget, genom bokryggarna, markerade att de röda var för tjejer och de gröna för killar. 

Marika Andræ, är en av de som har granskat just Wahlströms röda och gröna ryggar närmare,
9
 

vilka hon menar traditionellt sett har speglat samhällets normer. I den klassiska flickboken 

återfinns den kvinnliga normen och pojkboken den manliga. Flickboken och pojkboken har 

alltid riktat sig till könsstereotypa läsare där romanerna även har återspeglat, och återspeglar, 

en sådan karaktär.
10

  

En annan bredare genredefinition står crossover fiction för. Till genren räknas de romaner och 

verk som ”blurs the borderline between two traditionally separate readerships: children and 

adults”.
11

 Romaner som läses av fler än en generation och inte kan ses som en allt igenom 

barn- eller ungdomsbok, eller så kallad vuxenbok, räknas in inom denna genre som består av 

litteratur som fungerar likväl för unga som vuxna eller för vuxna som unga. Crossover fiction 

blir därför även ett användbart begrepp i klassikersammanhang, då klassiker har lästs och lä-

ses av flera generationer både historiskt som nutida. Den allra äldsta crossoverlitteraturen står 

sägner och sagor för, medan de populäraste genrerna inom crossover fiction idag är fantasy, 

deckare och skräck. Genren bortser från om en bok har marknadsförts som vuxenbok eller 

barn- eller ungdomsbok, där genren omfattar de böcker som läses av alla, oavsett ålder.
12

 

Ytterligare ett begrepp och en genre som kan bli av vikt ät populärlitteraturen. Det är vanligt 

att forskare och kritiker tillskriver just ungdomsläsning eller ungdomsromanen populärlitterä-

ra egenskaper. Begreppet kan tillskrivas fem till sju definitioner menar Ulf Boëthius, även om 

samtliga definitioner är väldigt lika. Forskare utgår från antingen publiken, massproduktio-

                                                      

8 Lindqvist, Karl, Vad är en ungdomsbok?, 1991, s. 5-6, citat s. 20. 
9
 Andræ menar att tjejers röda ryggar kan tolkas som ”stopp” och killars gröna som ”gå”, eftersom de kan 

tolkas i relation till hemmet och till sätt att vara. Indirekt talar bokryggen om för tjejer att de bör stanna i 
hemmet samt hålla en tillbakadragen roll, där killen bör lämna hemmet och får inta en mer utåtriktad roll 
(Andræ, Marika, Rött eller grönt?, 2001, s. 13, 15). 
10 Ibid. 
11 Becket, Sandra L., Crossover fiction, 2009, s. 3. 
12 Idem, s. 3-20. 
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nen, underhållningssyftet, den språkliga lättillgängligheten eller den estetiska och/eller mora-

liska undermåligheten. Populärlitteraturen kallas ofta även ”trivallitteratur”, bland annat av 

Helmut Kreuzer.
13

 Kreuzer menar att populärlitteratur omfattar en flytande kategorisering av 

litteratur som både kan kopplas till en samtid och är historiskt föränderlig. Nationalencyklo-

pedin skriver att ”[g]ränsen mellan populärlitteratur och s.k. högre litteratur anses numera fly-

tande, och de flesta verk företer drag av såväl den förra som den senare”.
14

 En komponent 

som alltid verkat vara, och är, av vikt för att utse den samtida populärlitteraturen är folkets 

läsning, eller det massproducerade, i och med att det tyder på ett verks popularitet.
15

  

2 Teori 

Uppsatsen byggs teoretiskt upp av två begrepp som är relevanta: litteracitet och genus. Båda 

begreppen är ytterst centrala för uppsatsen då de ramar in syftet samt frågeställningarna ”Vad 

har eleverna för syn på läsning?” och ” Hur ser tjejers och killars läsning ut?”, oavsett resultat. 

2.1 Litteracitet 

Litteracitet är det svenska begreppet för engelskans ”literacy” som i kortare drag innefattar 

förmågor som rör läsning och skrift. Från början refererades begreppet endast till att vara 

”able to read and write”
16

 även om David Barton menar att det idag snarare refereras till att 

vara ”educated”
17

 att läsa och skriva, i och med att begreppet anses komplext och omfattar 

mer än bara förmågan att läsa och skriva. Litteracitet handlar idag om mer än bara avkodning, 

då det krävs utbildning om, och i, litteracitet för att som individ ses som litterat, alltså läs- och 

skrivkunnig. I förhållande till dagens samhälle tänker Barton att komplexiteten med litteraci-

tet som begrepp bland annat kommer av att begreppet appliceras på många forskningsområ-

den, där det blir ett teoretiskt begrepp som kan ses från olika perspektiv. Exempelvis histo-

riskt, kulturellt, talspråkligt, teknikvetenskapligt, politiskt och statsvetenskapligt.
18

 

Som Nationalencyklopedin indikerar, måste litteracitet som begrepp sättas i relation till mer 

än endast den skrivna texten: ”Den vidare innebörden av begreppet […] ger utrymme åt språk 

                                                      

13 Kreutzer refererad av Boëthius (Hedman, Dag (red.), Brott, kärlek, äventyr – texter om populärlitteratur, 
1995, s. 31). 
14 Nationalencyklopedin, op. cit., sökord: ”populärlitteratur”. 
15 Hedman, Dag (red.), op. cit., s. 18-19, 31.  
16 Barton, David, Literacy – An introduction to the ecology of written language, 2009, s. 19. 
17 Ibid. 
18 Idem, s. 5, passim.  
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och kommunikation och inkluderar, förutom läs- och skrivaktiviteter, också berättande, sym-

boler och bilder”.
19

 Eftersom litteracitet helt klart omfattar läsning och skrivande, menar Bar-

ton att man ofta behöver definiera vad dessa komponenter omfattar. Definieras läsning som en 

fysisk aktivitet där vi avkodar tecken kan begreppet omfatta exempelvis bilder, även rörliga 

såsom film eller tv. Vi läser således inte bara text utan även bilder, inte enbart för sig utan 

också ihop. Multimodalitet är därför ett begrepp som kan bli viktigt i sammanhanget.
20

  

Litteracitet kan tyckas vara ett föråldrat uttryck då det, enligt Barton, snarare handlar om ”li-

teracies”, på svenska ’litteraciteter’, i dagens samhälle. Pluralformen passar bättre då den för-

klarar att det idag inte bara handlar om förmågan att läsa och skriva, utan även olika förmågor 

att läsa och skriva beroende av situation och sammanhang. Litteraciteter förklarar att litteraci-

tet kan ses som situationsbundet på fler sätt. Barton resonerar att individer kan ha olika för-

måga till skrivande i förhållande till läsning, samtidigt som förmågan att skriva och läsa kan 

vara tydligt områdesbundet. Det här innebär att ett intresse för datorer förbättrar förmågan till 

litteracitet kopplat till datorn, alltså ”computer literacy”, eller ’datalitteracitet’. Varje individ 

har med detta litteraciteter som kan kopplas samman med vilka de är och vad de kan ’läsa’.
21

 

2.1.1 Multimodalitet 

Multimodalitet är ett begrepp som helt enkelt står för ett vidgat textbegrepp, där fler än ett 

kommunikationsgrepp förmedlar något till en mottagare. Det kan därför sägas, liksom Barton 

anser, att det handlar om att läsa, men att läsa mer än bara den traditionella texten. Begreppet 

omfattar läsning av mer än ett kommunikationsverktyg på samma gång. Internet är ett tydligt 

exempel inom ramen för multimodalitet därför att vi på datorn kan läsa av både text, ljus, bil-

der, ljud och tecken eller ikoner, exempelvis, samtidigt. Thomas Illum Hansen menar dessut-

om att multimodalitet kan tillskrivas skönlitteraturen och dess text, där texten skapar inre bil-

der i mötet med läsaren, varför han åsyftar människan som en multimodal läsare och textska-

pare av naturen. Det är heller inte frånvänt att argumentera för att bilder eller symboler läses, i 

och med att det utan tvekan ligger i vår natur, eftersom vi redan som barn läser bilder exem-

pelvis genom bilderboken, det vill säga innan vi läser text.
22

 

                                                      

19 Nationalencyklopedin, op. cit., sökord: ”litteracitet”. 
20 Barton, David, op. cit., s. 18, 24. 
21 Idem, s. 19. 
22 Idem, s. 24, Illum Hansen, Thomas, ”It og multimodalitet” i Kognitiv litteraturdidaktik, 2012, s. 5, 7-9. 
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2.2 Genus 

Jag utgår från betydelsen av genus som det socialt konstruerade könet. Begreppet är välkänt i 

den här betydelsen som är den traditionella definitionen. Ett annat ord som ofta används i 

sammanhanget är ”könsroller”. Begreppet genus myntades inte förrän på 1970-talet, även om 

uppmärksammandet av ett socialt konstruerat kön är äldre än så, med hänvisning till bland 

andra Simone de Beauvoir.
23

 Det finns två biologiska kön – man och kvinna, där dessa två 

grupper historiskt och nutida tillskrivits olika egenskaper, så kallade maskulina och feminina 

sådana. Tanken om mannen som maskulin och kvinnan som feminin, är just vad genus eller 

det konstruerade könet handlar om, där det biologiskt finns fler likheter än olikheter mellan 

kvinnan och mannen.
24

 I enlighet med Ekvin-Nowak & Thomsson går att säga att genus 

”handlar om hur vi gör och görs till män och kvinnor”.
25

 Det här innebär att genus måste ses 

som kontextberoende, där historia, kultur, språk, politik och samhälle har varit med och for-

mat synen på kvinnan och mannen som mer än bara en biologisk ”hona” eller ”hane”.
26

 

Det finns inom genusforskningen en rad genusteorier, varav jag väljer att presentera två. Den 

första teorin utgörs av difference-teorin, som utgår från att observera skillnader samt likheter, 

för att slutligen finna gemensamma nämnare mellan både kvinnor och män, oavsett bakgrund. 

Teorin går såldes ut på att försöka identifiera hur förtryck av olika slag kan undvikas, detta 

genom att inte fokusera på generella skillnader. Teorin får inte förväxlas med otherness-teorin 

som utgår från att skillnader mellan könen finns och därigenom konstateras vilka olikheterna 

är men inget annat. Otherness-teorin fokuserar därefter på de generella skillnaderna mellan 

könen för att komma fram till olika slutsatser i teorin samt eventuella lösningar i praktiken.
27

 

Genus behöver dock inte enbart handla om manligt och kvinnligt, istället kan en bredare defi-

nition tillskrivas begreppet. I ett bredare perspektiv kan alla upplevda normer i form av sexu-

ell läggning, etnicitet eller klass omfamnas som ytterligare perspektiv inom ramen för genus, 

                                                      

23 Refererad i Nilson, Maria, Från Gossip Girl till Harry Potter – Genusperspektiv på ungdomslitteratur, 2010, 
s. 12. 
24 Man påpekar idag ofta i debatter att av fyrtiosex kromosomer, så avgör bara en om man blir kvinna av 
man. Således delar man resterande uppsättning av fyrtiofem kromosomer som man och kvinna, vilket inte 
bör påverka typiskt kvinnliga och manliga drag i den utsträckning samhället speglar (Cranny-Francis, 
Anne (red.), s. 4). 
25Cranny-Francis, Anne (red.), op. cit, s. 1-4, Nilson, Maria, Från Gossip Girl till Harry Potter – Genusperspek-
tiv på ungdomslitteratur, 2010, s. 13. 
26 Nilson, Maria, op. cit., s. 12-21. 
27 Cranny-Francis, Anne, (red.), op. cit., s. 59-60. 
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eftersom det finns en norm och något ’normalt’ som alla individer jämförs med. Med enbart 

det manliga och kvinnliga perspektivet i åtanke skulle mannen kunna ses som normen. Kvin-

nan blir med detta synsätt, precis som Beauvoir uttrycker det, ”det andra könet”.
28

 Med detta 

sagt kan normen hos oss i väst betraktas som den vite, heterosexuella mannen. 

2.3 Förhållandet mellan genus och litteracitet 

Barton menar att litteracitet är påverkat av genus, och vice versa, eftersom de växelverkar. I 

samhället finns en bild av manlig och kvinnligt, ’pojkigt’ och ’flickigt’, vilket påverkar littera-

tur och språk som bland annat formar böcker av sin tid. Det här är något som märks när barn-

böcker är klart riktade till det ena eller andra könet, där färgkoderna rosa och blå fortfarande 

är vanliga. Genom livet möts båda kön av könsriktade tidningar och magasin. Samtidigt upp-

fostras i mångt och mycket flickor och pojkar olika, vilket bland annat leder till olika förmå-

gor till följd av att olika aktiviteter är vanligt sammankopplade med respektive kön. Flickor, 

tjejer eller kvinnor uppmuntras ofta att läsa, och framför allt skriva, medan pojkar, killar eller 

män inte uppmuntras i lika hög grad. Barton konstaterar att det inte alltid varit lika kvinnligt 

att skriva ur ett historiskt perspektiv och ger som exempel den viktorianska epoken då det var 

manligare än kvinnligare att skriva. Idag är det istället alltså generellt kvinnligare att skriva, 

även om vissa kulturer visar på motsatsen.
29

 Om genus och normer påverkar läsningen, måste 

det även inverka på den enskildes litteracitet. 

Aspekten av kön, eller genus, i förhållande till litteratur kan sammanföras med det faktum att 

romaner speglar tjejer och killar, eller kvinnor och män, vilket kan komma att påverka indivi-

ders syn på sitt eget kön, andras kön, samt sig själva. Två positioner intas således av kvinnor 

och män när de läser och konfronteras med, framför allt, könsstereotypa karaktärsbeskriv-

ningar. Positionerna består av att antingen ställa sig bakom dessa eller också ifrågasätta dem 

om de upplevs missriktade. Det här är i sin tur beroende av individens omgivning som accep-

terar eller inte accepterar desamma.
30

 

Även Sandra L. Beckett rör vid genus när hon talar om crossover fiction. Det hon menar är att 

normer påverkar oss i valet av litteratur. Inom ramen för de normer individen bär, spelar ex-

empelvis romanens utseende stor roll för den enskilda individen som väljer eller väljer bort 

                                                      

28 Nilson, Maria, op. cit., s. 17. 
29 Barton, David, op.cit., s. 64-65. 
30 Ulfgard, Maria, För att bli kvinna - och av lust, 2002, s. 56. 
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den. Ett verks framsida har länge talat om huruvida det handlar om en köns- eller åldersspeci-

fik berättelse, även om Beckett observerar att den aspekten verkar försvinna allt mer. Normer 

och genus påverkar oss dock fortfarande, och förutom framsidan, förmedlar komponenter som 

typsnitt, genrebestämning, baksidetext och sidantal något till den potentiella läsaren. Illustre-

rade omslag tolkas till exempel ofta som barnböcker eller fantasy, trots att omslaget kan till-

höra en helt annan genre, varför det är av värde att nämna paratext som begrepp i samman-

hanget.
31

 

Förmedlandet av genus bör påverkas av bland annat utbildning och familj, där dessa instanser 

tar upp en stor del av individers liv. Med fokus på utbildning och skola, konstaterar Barton att 

det är fler kvinnliga lärare i förskola och i de tidigare skolåren, där manliga lärare blir vanliga-

re i senare skolår och inom ramen för vidare utbildning. Vidareutbildningar som har med 

skrivande eller litteratur att göra överrepresenteras idag av kvinnliga studenter, där det intres-

sant nog är fler män som föreläser eller forskar om såväl skrivande som litteratur. Allt detta 

bör också påverka ’skolans litteracitet’ och kan ställas i förhållande till synen på litteracitet 

individen bär med sig hemifrån. Barton tänker att konflikter med avseende på litteracitet kan 

komma av olika syn på vad det är och hur viktigt eller oviktigt det uppfattas. Skilda uppfatt-

ningar kan förekomma mellan hem och skola, eftersom olika normer och kulturer kan existera 

här emellan. Gemensamt är att både hem och skola, samt samhället i stort oavsett kultur, ver-

kar påverka individens tanke om, och vidare förmedlande av, genus samt litteracitet.
32

 

2.3.1 Paratext 

Paratext som begrepp omfattar precis som ordet indikerar, det som är bredvid texten eller vid 

sidan av. Genette definierar paratext som det som är eller tycks vara en del av texten utan att 

egentligen vara det. I sammanhanget är paratexten det som påverkar individens inställning till, 

och tolkning av, text. Paratext är alltså det, som tillsammans med bokens huvudberättelse, 

utgör en bok: alltså författare, titel, förord, efterord, framsida, baksida, eventuella illustratio-

ner, och så vidare. Begreppet omfattar den synliga eller osynliga texten som vänder sig till 

läsaren eller berättar något för en publik. Detta innebär att paratext mottags olika av olika in-

divider samt kan förändras i takt med nya publikationer med mera. Alla medvetna val eller 

                                                      

31 Beckett, Sandra L., op. cit., s. 231-234. 
32 Barton, David, op. cit., s. 64-65, 182. 
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bortval i samband med publicering av text, bestämmer förutsättningarna för textens paratext, 

där det individuella mötet med text och dess paratext avgör hur var och en tolkar ett verk.
33

 

2.4 Min teoretiska utgångspunkt 

Med utgångspunkt i ett litteracitetsperspektiv och ett genusperspektiv kan sägas att jag utgår 

från litteracitet som ett komplext begrepp varför jag specifikt och i enlighet med tanken om 

litteraciteter granskar en sida av litteracitet – läsningen. Jag fokuserar sedan slutligen och 

främst på den ’skönlitterära litteraciteten’, där elever står i fokus med avseende till undersök-

ningens elevperspektiv. Vad gäller genus utgår jag från den traditionella definitionen av genus 

som ett konstruerat kön, där jag som sagt håller mig neutral och inte utgår från att skillnader 

mellan tjejers och killars läsning existerar på grund av deras biologiska kön.  

Med definitionen av genus i baktanke utgår jag från frågan ”Vad läser tjejer och killar?”, med 

hänvisning till att jag menar att denna formulering trots allt kan tolkas på två sätt. Jag vill än 

en gång påpeka att man kan tolka tjejer och killar som en grupp individer och att formulering-

en inte nödvändigtvis behöver tolkas som tjejer och killar åtskilda. Jag har därför medvetet 

valt att ställa frågan som jag gjort, eftersom jag tänker mig att frågan kan tolkas på de två 

nämnda sätten av informanterna. Det här innebär att de antingen gör skillnad på tjejer och kil-

lar eller tolkar formuleringen som en grupp individer. Således kan frågan spegla elevens syn 

på läsning i relation till kön, där också elevens syn på genus återspeglas. 

Inom genusperspektivet utgår jag dessutom från den tidigare nämnda difference-teorin, därför 

att teorin inte fokuserar på skillnader mellan könen. I mitt fall innebär teorin att jag hittar ge-

mensamma nämnare mellan, i det här fallet, tjejer och killar, där observerade skillnader och 

likheter utgör grunden. Mitt undersökningsmaterial granskas därav utifrån främst likheter, 

men också skillnader, där de gemensamma nämnare jag finner, sett till kön, men framför allt i 

enlighet till mitt förhållningssätt, oavsett kön. Resultatet avgör bland annat svaret på sista frå-

geställningen som rör den didaktiska aspekten av läsning i skolan. Resultat och slutsatser kan 

även anses vara av värde för lärare som yrkesgrupp, då resultatet kopplat till skola och läsun-

dervisning kan motverka att elever känner sig ’förtryckta’ på grund av den hen är. Jag tänker 

också att resultatet eventuellt kan ge indikationer på hur läslust uppnås.  

                                                      

33 Genette, Gerard, Paratexts – thresholds of interpretation, 2001, s. 1-6. 
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När det kommer till de begrepp som kan komma att bli aktuella i diskussionsdelen i uppsat-

sen, låter jag elevperspektivet med den information som framkommer att styra vilka begrepp 

som blir av mest värde. 

3 Bakgrund 

Anledningen till varför det blir vikigt att undersöka just högstadieelevers syn på läsning, har 

bland annat att göra med att det är i högstadieåldern som läsningen statistiskt sett går ned. Den 

skönlitterära läsningen har de senaste åren nämligen gått ned speciellt i åldrarna 9-14, 15-19, 

20-24. En mer specifik nedgång kan skönjas i åldrarna 15-24 och är som tydligast inom grup-

pen 15-19. Generellt sett visar svensk lässtatistik på mindre diskrepans mellan pojkars och 

flickors läsning jämfört med mäns och kvinnors. Störst skillnad utgörs dock av den socioeko-

nomiska bakgrunden. Socioekonomisk bakgrund avspeglas till viss del på barn och elever. 

Elever från låginkomstfamiljer befinner sig ofta i läsfattigare miljöer, vilket kan inverka på 

lägre läsvana, läsförmåga och läslust. Elever från höginkomstfamiljer befinner sig ofta i 

lästäta miljöer, vilket kan leda till högre läsvana, läsförmåga och läslust.
34

 Statistiskt sett spe-

lar individens sociala bakgrund roll för utfallet av, och förutsättningar för, läsning även om 

jag inte kommer titta närmare på den aspekten i den här uppsatsen. Bland annat på grund av 

att bakgrunden faktiskt inte alltid spelar roll eller bör tas hänsyn till enligt difference-teorin.  

3.1 Värdet av läsning 

Läsning är en form av språklig kommunikation vars syfte är att förmedla budskap. Skönlitte-

ratur brukar tillskrivas kulturellt, samhälleligt och existentiellt värde i och med att läsaren 

sägs erbjudas strategier att tänka om och bearbeta verkligheten. Läsningen påverkar även läsa-

rens relation till andra och utvecklar förståelse för andra perspektiv än det egna.
35

 

Ur allmän synpunkt ses läsning ”ofta som en grundläggande färdighet och ett etablerat sätt att 

förmedla kultur, information, fakta och underhållning.”
36

 Läsningen kallas med detta för en 

basfärdighet, i Sverige och internationellt. Basfärdighet som begrepp omfattar de färdigheter 

                                                      

34 Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.), op. cit., s. 46-50, 60-81, Fredriksson, Ulf & Taube, Karin, Läs-
ning, läsvanor och läsundersökningar, 2012, s. 115.   
35 Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.), op. cit., s. 162, 164, Fredriksson, Ulf & Taube, Karin, op. cit., s. 
16. 
36 Citat, Lars Höglund, s. 45 (Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.), 2012).   
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som krävs både i skolan samt livet ut. God läsfärdighet är idag därför en god förutsättning för 

framgång i skola, arbetsliv och samhälle.
37

 

Just skönlitteratur berör läsaren fysiskt och psykiskt, då den får läsaren att känna något, vilket 

kan engagera och inspirera läsaren på fler än ett vis. Skönlitterär läsning kan även ses som ett 

socialt projekt där intellektet utvecklas, framför allt i sociala sammanhang. Alberto Manguel 

är en av dem som håller läsning och skönlitteraturen varmt om hjärtat. Han pekar på den fan-

tastiska upplevelse som romanen kan ge upphov till där fiktion verkligen kan måla upp en le-

vande värld. Detta betyder att en roman kan erbjuda en högst verklig och personlig upplevelse 

av närvaro i en berättelse, fastän man som läsare fysiskt sett endast sitter och läser. Litteratur 

ger också kunskaper om litteraturhistoria, andra tider samt genrer och öppnar upp för teoretisk 

anknytning, analysmetoder och tolkning, inte bara i skolan.
38

  

Med fokus på skolan och specifikt grundskolan och svenskämnet, tillskrivs skönlitterär läs-

ning ett värde i Lgr11. Läsningen fyller enligt kursplanen en funktion och spelar en stor roll. 

Det här kan utläsas redan i ämnesbeskrivningen, där både läsningen av sakprosa, alltså facklit-

teratur eller faktatext, men även den skönlitterära texten benämns. Det går bland annat att läsa 

att ”[i] undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen.” Det här motiveras bland annat med att ”[u]ndervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva”, varför vikten läggs bland annat vid att ”[i] 

mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande […] ges förutsätt-

ningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” Samman-

fattningsvis ska eleverna enligt ämnesbeskrivningen: ”läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften”.
39

 

I kursplanen går även att utläsa vad som blir viktigt i grundskolans senare år, år 7-9. Eleverna 

ska inom ramen för svenska på högstadiet bland annat ges förutsättningar för ”[l]ässtrategier 

för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier”, där de ska ges redskap att ”urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.”
40

 Läsningen 

                                                      

37 Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.), op. cit., passim. 
38 Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.), op. cit., s. 162, 164, 179, Manguel, Alberto, 1999, En historia 
om läsning, s. 9, 15, Mossberg Schüllerqvist, Ingrid, ”Förstå texten eller livet?” i Perspektiv på läsning, 2009, 
s. 125. 
39 Citat, kursplan i svenska, årskurs 7-9, ”Ämnets syfte”. (Skolverket, www.skolverket.se).   
40 Idem, citat, ”I årskurs 7-9” samt ”Läsa och skriva”. (Idem).   
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kopplas samman med textens betydelse för det egna skrivandet, där eleverna, med skönlittera-

turen i fokus, även ska få chansen att titta närmare på skönlitteraturens ”[s]pråkliga drag, upp-

byggnad och berättarperspektiv […] för ungdomar och vuxna”.
41

 Kursplanen har bland annat 

formats av den statistik som framkommit angående ungas läsförmåga och läsaktivitet.
42

 

3.1.1 Ungdomars läsning 

Sverige deltar i två statistiska undersökningar när det kommer till ungas läsförmåga. Läsför-

mågan blir viktig att utvärdera eftersom den kan påverka hur individer ser på läsning och vad 

de tycker om läsning, då förståelsen för texten är en av förutsättningarna för att uppleva den. 

De två internationella undersökningarna Sverige deltar i är PIRLS-undersökningen
43

 där 10- 

till 11-åringars läsförmåga undersöks, samt PISA-undersökningen
44

 där 15-åringar istället står 

i fokus. Av dessa undersökningar kan slutsatsen dras att svenska föräldrar och vårdnadshavare 

lägger goda grunder för eleverna då de ofta lär barnen att läsa redan innan de börjar skolan 

och med detta har många av Sveriges elever även kommit i kontakt med böcker tidigt. Svens-

ka hem verkar vara några av de hem som har flest barnböcker i bokhyllorna vid en jämförelse 

med andra länder. Dessutom kan observeras att de svenska elever som deltar i PIRLS är posi-

tiva till läsning, där över två tredjedelar läser för nöjes skull. Faktatexter och skönlitteratur är 

lika populärt. Någonstans härefter sjunker dock läsningen, både den skön- och facklitterära, 

om än särskilt den senare.
45

 

Ett läslustprojekt startades i kölvattnet av nedgående lässtatistik, 1997, där ett samarbete mel-

lan bland annat skola och bibliotek i Stockholmsområdet påbörjades. Projektet kom att heta 

”Med hjärtat för boken”, där fokus låg på att väcka läslust i skolans tidigare år samt i år 7. Te-

sen var att lyckas med hjälp av litteraturengagerade människor och ny litteratur i och med att 

det är ”viktigt att inte tappa greppet om vilken litteratur som ges ut och är intressant för våra 

                                                      

41 Citat, kursplan i svenska, op, cit., ”I årskurs 7-9” samt ”Berättande texter och sakprosa”. (Skolverket, op. 
cit.).   
42 Egen slutsats utifrån Sofia Asks kommentarer om utformningen av gymnasiets kursplan i svenska (Ask, 
Sofia, Språkämnet svenska, 2012, s. 18). 
43 PIRLS står för ”Progress in Reading Literacy Study” och görs på elever i årskurs 4, var femte år. Inte bara 
elever utan även och rektorer deltar för att kunna sätta resultatet samman med barnens litteracitet, skola 
och hem. Undersökningen är därmed främst inriktad på läsförmågan. (Skolverket, op. cit.).   
44 PISA står för ”Programme for International Student Assessment”. Undersökningens syfte är att granska 
några av de internationella ländernas utbildningssystem. Fokuset är de deltagande ländernas femtonåriga 
elever. Studien genomförs var tredje år och den undersöker förmågor inom områdena: matematik, natur-
vetenskap och läsförståelse. (Skolverket, op. cit.).   
45 Liberg, Caroline, ”Svenska elevers läsförmåga” i Perspektiv på läsning, op. cit., s. 11-12. 
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elever”.
46

 2005 avslutades projektet officiellt, då Stockholms län avslutade ett samarbete.
47

 

Jag saknar dock en statlig utvärdering av projektets utfall, i och med att det är efter skolans 

tidigare år och i högstadiet den tydligaste nedgången enligt lässtatistiken återfinns. 

En undersökning som görs i den ålder där läsningen har börjat gå ned är alltså PISA-

undersökningen. I undersökningen kan märkbara skillnader observeras vad gäller tjejers och 

killars läsning. Tjejer läser bättre i jämförelse med killar, vilket är en tendens som uppvisas av 

samtliga deltagande länder, utom Spanien och Luxemburg. Varför det är så här, är svårt att 

säga, i och med att en granskning inte kan peka på specifika faktorer hos varken Spanien eller 

Luxemburg, eller övriga länder, gällande vad i hem och skola som kan vara avgörande. Om-

kringliggande frågor vid PISA-undersökningen 2009 visade att elever läser bättre om de läser 

mycket på fritiden. Efter 30-60 minuters läsning, eller mer per dag, verkar läsförmågan dock 

förbli densamma. Ett tillägg i PISA-undersökningen 2009, där eleverna fick läsa digitalt, på-

visar även att killar är starkare läsare digitalt än traditionellt medan tjejer läser ungefär likvär-

digt dess emellan. Störst skillnader i undersökningen utgör dock egentligen inte kön, utan 

skillnaderna mellan de, så kallade, starkaste och svagaste läsarna.
48

 

Vid en närmare granskning av vad elever läser, främst på fritiden, anar Helen Schmidl att det 

finns skillnader att utläsa mellan tjejer och killar. När hon undersökt läsningen närmare i en 

åtta fanns ett gemensamt intresse för ’spännande litteratur’ och två genrer, där båda kön läser 

böcker av ”spännande” karaktär av olika slag, mer specifikt deckare och fantasy. En genre 

som lockade killarna, men sällan tjejerna, var krigslitteratur, där tjejernas motsvarighet blev 

häst- och kärleksböcker. I samband med att Schmidl fick tillgång till bland annat elevers läs-

loggar, fick hon också svar på vad ”spänning” var för de flesta ungdomar då det var något 

som ”ska engagera och få läsaren att spänt invänta fortsättningen.”
49

 

Med ungdomars skönlitteratur i fokus, kan även Maria Ulfgard presenteras. Hon tittade när-

mare på tjejers läsning i tonåren där hon drog slutsatsen utifrån sitt resultat att tjejers fritids-

läsning, visade på att tjejer läste mycket på fritiden för att de tyckte det var kul. Alltså var lus-

ten den viktigaste komponenten för att fortsätta läsa på fritiden. Ulfgard menar också att tje-

                                                      

46 Löwbeer, Ann, ”Med hjärtat för boken” i Perspektiv på läsning, op. cit., s. 137. 
47 Idem, s. 137-142. 
48 Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny, op. cit., s. 106-107, Fredriksson, Ulf & Taube, Karin, op. cit., s. 75, 97, 
Liberg, Caroline, ”Svenska elevers läsförmåga” i Perspektiv på läsning, op.cit., s. 11-12.  
49 Schmidl, Helen, ”Möten med texterna” i Perspektiv på läsning, op. cit, s. 55-59, citat s. 65. 
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jers lustfyllda läsning på ett eller annat sätt utgick från eller kunde härledas till elevernas erfa-

renhetssfär, som tydligt var av vikt. Läsningen på fritiden skiljde sig även mycket från den i 

skolan, där diskrepansen till största del berodde på att skolan inte bjöd in till den så kallade 

populärlitterära läsningen som upptog många tjejers fritid och engagerade dem.
50

 

3.1.2 Begrepp kopplat till ungdomars läsning 

Karl Lindqvist menar att forskning med ungdomar, och ungdomsromanen, i fokus visar på att 

tre viktiga beståndsdelar existerar för unga läsare av båda kön. Bortser unga från tema och 

genre är beståndsdelar av vikt hos skönlitteratur berättelsens spänning, intrig och fortskridan-

de handling. Den unga läsaren vill med detta att berättelsen förs framåt i ganska rask takt.
51

 

Då en specifik grupp individer är läsarna, utgår forskning inom litteraturvetenskap ofta från 

ett läsarorienterat perspektiv. Perspektivet utgår från att läsaren möter texten och att läsaren 

skapar en personlig relation till texten utifrån erfarenheter och preferenser.
52

 Perspektivet blir 

viktigt särskilt i samband med ungdomars läsning, anser Maria Ulfgard, eftersom ungdomar 

ofta söker sin identitet i den här åldern och därmed naturligt utgår från sig själva.
53

 

Inom ramen för ett läsarorienterat perspektiv på ungdomars läsning presenterar Ulfgard två 

begrepp som för henne blir viktigare än andra: igenkänning och subjektiv relevans. Båda be-

greppen kan sättas samman med den personliga erfarenheten. Igenkänning har med den direk-

ta erfarenheten att göra och består av att läsaren känner igen sig i romaner tack vare direkt el-

ler indirekt erfarenhet. Subjektiv relevans kopplas samman med romanens tema eller motiv, 

som läsaren upplever är relevant eller irrelevant i förhållande till den egna identitetsutveck-

lingen. Subjektiv relevans handlar således om den egna eller närliggande igenkänningen där 

läsaren helt enkelt känner ’det här är ju jag’ eller ’det här är ju du’, eller ’det här är ju som 

mitt liv’ eller ’det här är ju som ditt liv’, när de läser. Dessa två begrepp kan avgöra läsarens 

motivation att ta sig an en bok och bestämmer således känslan av meningen av att läsa.
54

 

 

 

                                                      

50 Ulfgard, Maria, op. cit., s. 135-147, passim. 
51 Lindqvist, Karl, op. cit., s. 30. 
52 Tenngart, Paul, Litteraturteori, 2008, s. 55-60.  
53 Ulfgard, Maria, op. cit., s. 27-29. 
54 Ibid. 
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3.2 Forskning med genus och skönlitteratur i fokus 

Idag finns en hel del undersökningar som uppmärksammar att skillnader mellan kvinnor och 

män, eller tjejer och killar, kan observeras både vad gäller läsning och litteratur. Många av 

undersökningarna är dessutom genusmedvetna.
55

 Det blir således viktigt att presentera några 

av dessa undersökningar i min uppsats. Eftersom alltså även en mer specifik nedgång av läs-

ning kan skönjas allra tydligast inom gruppen 15-19 år, känns det naturligt att fokusera på 

högstadieelever, som är i, eller på väg in i, den här åldern. Med min didaktiska utgångspunkt 

blir det heller inte oväsentligt att fokusera på skolans senare år eller vägen dit: förskolan och 

skolans tidigare år. 

3.2.1 Skolans yngsta elever 

Lena Kåreland har både på egen hand och tillsammans med Birgitta Fagrell tittat närmare på 

skönlitteraturen på förskolor med ett kritiskt genusperspektiv. De resonerar att perspektivet 

har varit nödvändigt, bland annat för att barn tidigt formar könsbeteenden och läser av köns-

koder. I förskolor i Sverige idag kan konstateras att en klar majoritet av böcker innehåller 

manliga huvudkaraktärer där kvinnliga endast återfinns i ungefär hälften av dem. Det här är 

något som enligt förlag motiveras med att manliga protagonister ”säljer bättre” eftersom både 

flickor och pojkar villigt läser böcker med manliga karaktärer. Det här är något som verkar 

stämma, även om Kåreland och Fagrell anser att en var måste ställa det i en kontext där bar-

nen ofta speglar det de ser hos vuxna, vilket innebär att mannen ofta är den outtalade normen. 

Det kan också fastställas att den skönlitteratur barnen har tillgång till återger manliga och 

kvinnliga stereotyper, vilket indirekt kan tala om för de yngsta hur de bör vara eller bekräftar 

det de redan tycks se. Fler barnböcker med könsbrytande protagonister ges ut idag, även om 

Kåreland menar att hon kan se att de flesta böcker även av detta slag innehåller traditionella 

mammor och pappor, således stereotypa kvinnor och män.
56

 

Tendenserna som syns i förskolan, syns även i skolans tidigare år, konstaterar Lars Brink. 

Han granskar den skönlitterära läsningen i år 1-3 samt år 6, för att identifiera eventuella sam-

band mellan kön eller individer. Pojkarna i år 1-3 läser nästan endast litteratur med manliga 

protagonister, medan tjejerna kan läsa böcker med huvudpersoner av båda kön. Brink resone-

                                                      

55 Barton, David, op. cit., s. 65, Nilson, Maria, op. cit., s. 24-25.  
56

 Kåreland, Lena (red.), Modig och stark – eller ligga lågt, 2005, s. 10, 25-41, 73-74, 115-200. 
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rar att detta kan ha att göra med att elever av båda kön känner samhällets acceptans av manli-

ga egenskaper både som man och kvinna. Brink konstaterar dock senare att pojkar i sexan till 

viss mån har släppt de manliga huvudkaraktärerna, då de kan läsa böcker med huvudpersoner 

av båda kön. Detta kan vara till följd av ett tillåtande klimat i klassrummet där litteraturen har 

fått väljas fritt och diskuteras öppet. Med undersökningsmaterialet som grund menar Brink: 

”Det finns ingen enskild bok som passar alla, inte heller någon bok vare sig för alla flickor 

eller alla pojkar”.
57

 

3.2.2 Skolans äldsta elever 

I Sverige är idag Gunilla Molloy en av de främsta forskarna vad gäller läsundersökningar med 

fokus på högstadiet. Hon säger att läsning bland annat handlar om genusteori och förklarar 

vad genus är och hur det förhåller sig till kön. Däremot diskuterar hon inte sina resultat märk-

bart i förhållande till genus som teori, där hon bland annat tycker sig ha konstaterat genom 

åren att killar ofta tar avstånd från skönlitteratur ”både i skolan och på fritiden” medan fler 

tjejer ”förefaller uppskatta” denna typ av litteratur, trots att hon i undersökningsmaterialet kan 

påvisa att några av tjejerna har samma inställning som de mer negativt inställda killarna.
58

 

Undersökningen jag refererar till återfinns bland annat i Molloys doktorsavhandling från 

2002, samt i Att läsa skönlitteratur med tonåringar, en undersökning som pågick under tre års 

tid. Undersökningsmaterialet utgick från observation, enkätundersökning och intervju av fyra 

klasser där könsfördelningen från början var jämnt fördelad. Sex tjejer och fyra killar blev till 

slut det sammanlagda antalet elever på grund av olika omständigheter. Av dessa elever visade 

sig killarna var mer negativt inställda till skönlitterär läsning överlag, där den litteratur de läs-

te av detta slag var inom ramen för skolan. Fyra av tjejerna var positiva till skönlitteratur samt 

läste ibland på fritiden, medan två av tjejerna alltså visade på samma inställning som killarna, 

vilket knappt nämns eller diskuteras närmare.
59

 Detta skulle kunna motiveras med en other-

ness-teori, men en uttalad sådan finns inte. 

Eftersom Molloy identifierar en diskrepans mellan tjejers och killars läsning, har hon granskat 

just killar närmare då hon menar att deras val av litteratur och tematik skiljer sig från tjejers. 

En märkbar skillnad är att killar gärna inte läser om kärlek, relationer och intimitet, särskilt 

                                                      

57 Kåreland, Lena (red.), op. cit., s. 198-201, citat s. 198. 
58 Molloy, Gunilla, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, 2003, s. 12, passim. 
59 Ibid. 
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om det handlar om homosexualitet. Hon tycker sig också se att ungdomar ser litteratur som 

”spännande” eller ”tråkig”, där killar ofta benämner böcker som det senare. Molloys påståen-

de ”Pojkar läser inte”, konstaterar hon snarare bör ändras till ”Pojkar läser inte i skolan”. De 

läser nämligen mycket på fritiden även om Molloy ser att det är tidningar och magasin som 

killar föredrar. En slutsats är även att dessa tidningar och magasin ställer stora krav på läsar-

nas språkliga förmåga, vilket killarna alltså har. Samhällets syn på manligt och kvinnligt tän-

ker Molloy främst påverkar killar som får en klar bild av vad de bör och inte bör läsa, varpå 

detta utvecklas till vad de kan och inte kan läsa. Ska läraren diskutera genus med eleverna i 

skolan tycker Molloy att det ska göras genom läsning av skönlitteratur.
60

 

En annan undersökning värd att nämnas i sin korthet, är Stefan Estbys undersökning på ett 

praktiskt gymnasium, där han som lärare observerat flertalet ovilliga läsare, mestadels killar 

men också tjejer. En enkätundersökning gjordes i klasserna, där han först och främst inte kun-

de se några direkta kopplingar mellan social bakgrund och inställning till skönlitteratur, där 

majoriteten elever tyckte sig ha god tillgång på litteratur både hemma och på närliggande bib-

liotek. Majoriteten av eleverna hade redan i grundskolan uppvisat en negativ inställning till 

skönlitterär läsning där många elever ansett att de inte läst en enda bok på högstadiet, trots att 

det fanns en öppenhet att läsa skönlitteratur hos tre fjärdedelar av eleverna. Detta med före-

vändningen att de inte ville känna sig tvingade. Det som gemensamt upptog mångas tid och 

påverkade deras tid att läsa, var träning, kompisar, och tv- eller dataspel. Alla elever läste 

dessutom på fritiden, dock i mindre mån skönlitteratur.
61

 

3.2.3 Vuxnas läsning  

En intressant undersökning av manlig och kvinnlig läsning kopplat till teorin om ”gender 

matching”, alltså genusmatchning, gjordes 2010 av Marissa Bortolussi, Peter Dixon och Paul 

Sopčák. Teorin rör tesen att kvinnor föredrar att läsa romaner med kvinnliga protagonister, 

medan män föredrar manliga. Syftet med just Bortolussis, Dixons och Sopčáks undersökning 

var i sammanhanget att se om genusmatchning är en hållbar teori i dagens samhälle, då den 

ifrågasatts sedan främst 1980-talet. Teorin om genusmatchning bygger på idén om igenkän-

ning, där teorin utgår från att individer identifierar sig lättare med en huvudperson av samma 

kön, där forskare som Fettery och Garcia menade att kvinnor som läsare inte synkroniserade 

                                                      

60 Molloy, Gunilla, När pojkar läser och skriver, 2007, s. 9-13, 149, passim. 
61 Estby, Stefan, “Motvilliga pojkars läsning” i Perspektiv på läsning, op. cit., s. 111-120. 
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med, eller var lika villiga att läsa, litteratur av och med män. De utgick helt enkelt från en tes 

att kvinnor och män hade olika erfarenhetssfärer, varför det skulle vara svårt att tänka sig in i 

det motsatta könets sfär. Bortolussi, Dixon och Sopčák presenterar två starka motröster från 

80-talet, där bland andra Crawford & Chaffin och Bem, menade att läsningen snarare var in-

dividuell och mer beroende av rika och mångfasetterade karaktärsbeskrivningar framför kön. 

Även Bortolussi har granskat saken närmare och då konstaterat att det som ofta anses viktiga-

re än karaktärers kön i skönlitteratur, har varit miljö, språk, känslan av spänning och karak-

tärsbeskrivningar. Det här kan härledas till läsarens erfarenheter, men inte främst kön.
62

 

Med utgångspunkt i teorin om genusmatchning förlades undersökningen till både Canada och 

Tyskland där samtliga deltagare fick läsa fyra texter vardera. Av dessa fyra texter omfattades 

två texter av manliga huvudkaraktärer och de andra två av kvinnliga. Av undersökningens 

fyra texter hade en protagonist av respektive kön, fått bytas till det motsatta, alltså var kring-

liggande faktorer i berättelsen desamma. Originalversionerna användes hälften av gångerna, 

varpå de modifierade versionerna användes i samma utsträckning för att säkerställa så tillför-

litligt resultat som möjligt. Resultatet visar i enlighet med kritiken från 1980-talet, att det inte 

finns klara samband mellan läsarens och protagonistens kön. Kvinnor föredrog inte oftare 

kvinnor, där heller inte män föredrog män i större utsträckning. Det finns inte tillräckligt 

många kvinnor eller män som föredrar huvudkaraktärer av det egna könet för att vetenskapligt 

kunna säga att genusmatchning existerar, även om många kvinnor och män föredrar just man-

liga protagonister. Det verkar snarast som att genusmatchningen lever kvar som en myt inom 

litteraturvetenskapen, anser forskarna, även om det finns en större dragning till karaktärer av 

manligt kön. Samtidigt kan poängteras att både kvinnor och män accepterar huvudpersoner av 

båda kön, så länge de känns levande, uppenbart oavsett samhällets normerande bild av manli-

ga och kvinnliga egenskaper.
63

 

4 Metod 

Utgångspunkten för min undersökning är att granska elevers syn på läsning. Detta görs med 

hjälp av en enkätundersökning på tre sidor i en sjua och en nia på tre högstadieskolor i Mel-

lansverige. De enkätundersökta klasserna utgörs könsmässigt av den konstellation som klas-

                                                      

62 Bortolussi, Marissa, Dixon, Peter & Sopčák, Peter, ”Gender and Reading” i Poetics, nr. 88, 2010, s. 299-
304. 
63 Idem, s. 310-312. 
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serna i realiteten har. Undersökningen kompletteras med intervjuer av slumpvis valda elever, 

åtta elever från varje skola, alltså fyra elever från vardera enkätundersökt klass. Fördelningen 

mellan könen är jämn när det kommer till intervjuobjekten. Detta innebär att två tjejer respek-

tive två killar per undersökt klass intervjuas, alltså fyra tjejer och killar per skola. Undersök-

ningsgrupperna är till antalet tre och utgörs av de tre skolorna. Sammanlagt består undersök-

ningsmaterialet av 114 enkäter och tjugofyra intervjuer. Detta innebär även att 114 elever har 

deltagit i undersökningen, varav 60 stycken är killar och 54 stycken är tjejer. 

4.1 Avgränsningar och urval 

Jag har valt att avgränsa undersökningen att omfatta högstadieelever på grund av att det är just 

i högstadieåldern som läsningen går nedåt och det blir viktigt att utröna hur elevernas syn på 

läsning är i den här åldern. Jag har även valt att fokusera både på sjuan respektive nian, utifall 

att det finns vissa skillnader mellan de elever som precis börjat på högstadiet i relation till de 

som är inne på sitt tredje år, inte minst i och med att läsningen främst går ned i, och efter, 15-

årsåldern. Valet att besöka tre skolor föll naturligt med tanke på material i relation till tid. 

Eftersom eleverna verkar tycka att bara läsning i sig är ett både tungt och personligt ämne, har 

jag dessutom medvetet valt att inte beakta deras sociala bakgrund i min undersökning, detta 

även i enlighet med min genusteori där jag inte bör ta hänsyn till detta. 

4.2 Undersökningen 

Undersökningen utgår från elevsynen på läsning och således undersöks den personliga upple-

velsen av läsning. I ett tidigt stadium har jag kontaktat rektorer, där jag senare kommit i kon-

takt med berörda lärare som fått del i ansvaret för elevkontakten. De berörda sjuor och nior på 

de tre skolor jag har besökt, har först fått besvara enkäten där jag slumpvis har valt ut två tje-

jer respektive killar att intervjua per klass. Jag har medvetet valt att inte ta hänsyn till deras 

enkätsvar, varför jag har valt att intervjua i direkt samband med enkätundersökningen. Jag har 

dessutom endast intervjuat de som känt sig bekväma med det. Informationen eleverna fått in-

nan undersökningen har varit vem jag är, vad jag studerar och att jag undersöker elevers syn 

på läsning i min D-uppsats. Jag har varit tydlig med att allt är anonymt och att det är viktigt 

att de är ärliga för att jag ska få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Frågan ”Vad läser 

tjejer och killar” har jag hänvisat att besvara utifrån det eleven spontant tänker när hen kom-

mer till den frågan. Vissa ord kan vara svåra att förstå, varför vi har gått igenom dessa till-

sammans i klassen innan enkäten har delats ut.  



 

 
21 

 

4.2.1 Enkäten 

Enkäten är kvantitativt utformad i enlighet med mitt huvudfokus på elevsynen och den per-

sonliga upplevelsen.
64

 Jag har därför valt att göra enkätundersökningar i både en sjua och en 

nia på varje skola, då det delvis ger en bredare bild av hur läsningen kan se ut i dessa årskur-

ser, men också för att enkäterna blir ett slags underlag för hur synen på läsning ser ut i de 

klasser där jag sedan har intervjuat fyra elever.  

Undersökningsdeltagarna har fått ange kön i början av uppsatsen, mestadels för att jag ska 

kunna observera likheter och skillnader i förhållande till kön i ett senare stadium. Enkäten är 

således utformad för att få åtminstone en grundläggande bild av klassens syn på läsning, där 

frågorna är kopplade till både skola och fritid. Frågorna är även ställda mer allmänt i början, 

för att senare gå in på den skönlitterära läsningen specifikt. Vissa frågor kan tyckas vara lite 

överflödiga, varför jag motiverar dessa frågor som frågor som sätter igång elevernas tankar 

kring läsning – exempelvis frågor som ”Läser du i skolan?” och ”Läser du böcker?”. Enkäten 

är tre sidor lång och innehåller kryssalternativ och frågor som kräver skriftliga kommentarer. 

4.2.2 Intervjuerna 

Intervjumetoden är av kvalitativ art där den här typen av intervju är väl lämpad om undersök-

ningen fokuserar på personliga erfarenheter, tankar eller helt enkelt den personliga synen eller 

upplevelsen av något. Frågor av öppnare karaktär är ofta de bästa då perspektiv och tolkning 

av den personligare karaktären framkommer. Att ställa tänkta följdfrågor är dock inte fel, i 

och med att vissa informanter känner sig mer bekväma med detta. Ett mer allmänt perspektiv 

är rekommenderat att inta till en början, där ämnesspecifika frågor i relation till undersök-

ningen kan komma senare i intervjun.
65

  

Valet att intervjua fyra elever per klass, två tjejer och två killar, tycker jag faller naturligt 

inom ramen för min undersökning, då en enkät inte kan besvara allt. Med hjälp av mina inter-

vjuer ser jag att undersökningen kan få både djupare och bredare svar, där intervjuerna helt 

enkelt ses som en kompletterande del inom ramen för elevsynen på läsning. Intervjuerna fun-

gerar som ytterligare exempel på hur elevsynen kan se ut på högstadiet. Jag tycker även att 

intervjuerna, som blir muntliga, kan ge fylligare och ärligare svar än en enkät, eftersom ele-

verna fått tänka till angående sin läsning innan de intervjuas, samt då de får möjlighet att för-

                                                      

64 Se bilaga 1 (observera att den inte ryms inom tre sidor som elevernas exemplar). 
65 Dalen, Intervju som metod, 2008, s. 9, Lantz, Intervjumetodik, 2007, s. 30.   
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klara mer än i enkäten. Å andra sidan kan jag tänka mig att enkäten passar vissa typer av ele-

ver bättre, i och med att vissa elever känner sig starkare skriftligt än muntligt. Valet av att 

slumpmässigt välja två tjejer och killar per klass grundar sig delvis på att försöka undvika lä-

rarens kännedom om eleverna, där läraren skulle kunna styra utfallet åt ena eller andra hållet. 

Nu har jag istället låtit slumpen avgöra vilka tjejer och killar som intervjuats, där jag utgått 

från att inte ha förutfattade meningar, varpå jag inte tagit hänsyn till deras enkätsvar. Jag har 

även valt att fråga elever med olika placering i klassrummet. 

Vid intervju har jag haft frågorna samlade för struktur där jag haft tänkta följdfrågor
66

 som 

stöd vid genomförandet av intervjuerna. Som beskrivits innan i kortare drag, föregår intervju-

erna krav på information och krav på konfidentialitet. Detta för att göra intervjuerna så regel-

rätta som möjligt. Kraven innebär bland annat att intervjuaren ger den information som är av 

vikt för informanterna innan intervjun påbörjas. Intervjuerna har spelats in, anonymt, med 

hjälp av teknisk utrustning och bearbetats innan transkribering på så sätt att informanterna 

återgetts ordagrant tillsammans med de huvud-, samt följdfrågor som behövts för att få ett 

sammanhang. Pauser mellan meningar och ord har markerats med tre punkter. Alla eventuella 

störandemoment har med detta även sorteras bort.
67

 

Frågan ”Vad läser tjejer och killar?” återfinns även i intervjun, där fler frågor från enkäten 

återkommer. ”Tycker du att du passar in på det du nyss har beskrivit?” är bland annat en fråga 

med följfrågor som ställs i förhållande till elevens syn på tjejers och killars läsning. Frågan 

har ställts utan några undantag. ”Ska man ta hänsyn till vad tjejer och killar läser i svenskan?” 

är ännu en fråga som kan bli viktig ut didaktiskt synpunkt. 

5 Resultat 

Inom ramen för resultatdelen kommer första frågeställningen med underfråga att besvaras. 

Alla elever som presenteras i resultatdelen presenteras anonymt, men kön kommer anges. De 

elever som endast varit med i enkätundersökningen blir således kallade Tjejröst 1, 2, 3, och 

Killröst 1, 2, 3, och så vidare. De elever som både deltagit i enkäten och intervjuats särskiljer 

jag genom att kalla Tjej 1, 2, 3, samt Kille 1, 2, 3, etcetera. Elevantalet i undersökningen är 

114 stycken, varav dessa motsvaras av undersökningsgrupp 1 som består av Tjej 1-4, Kille 1-

                                                      

66 Se bilaga 2 (parenteser i bilagan innehåller förslag på följdfrågor). 
67 Dalen, op. cit., s. 22-23, 65, Lantz, op. cit., s. 56.   
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4 samt Tjejröst 1-12 och Killröst 1-12. Undersökningsgrupp 2 består i sin tur av Tjej 5-8, Kil-

le 5-8 samt Tjejröst 13-29 och Killröst 13-30. Undersökningsgrupp 3 utgörs således av Tjej 9-

12, Kille 9-12 samt Tjejröst 30-42 och Killröst 31-48. På de ställen där vissa elever inte svarat 

på en fråga, har jag valt att tolka det som att de inte kan ta ställning och har inte tolkat det yt-

terligare. Ett undantag finns dock, där uteblivet svar på frågan ”Om det är viktigt att skönlitte-

ratur är spännande, vad är spänning för dig?” tolkas som att spänningen inte är det viktigaste. 

Finns det skillnader mellan årskurserna anges dessa, men de går inte att utläsa i några av de 

presenterade diagrammen. 

5.1 Elevers inställning till och syn på läsning 

När det kommer till elevers inställning till, och syn på, läsning, har eleverna fått börja tänka 

kring den allmänna läsningen. Majoriteten elever tycker sig läsa mer i skolan än på fritiden 

vad gäller den generella synen på läsning. Första frågan ”Vad tycker du om att läsa?” efter-

frågar elevens inställning. De har angett att de är positiva, neutrala eller negativa. Generellt 

sätt kan utläsas att fler tjejer är positiva till läsning jämfört med killar. Killarna är således de 

som är mest neutrala samt negativa. Detta oberoende årskurs. Överlag fler sjuor än nior som 

är positiva till läsning, oberoende kön. Endast två tjejer säger att de är negativa, varav båda 

återfinns i undersökningsgrupp 2, en i sjuan och en i nian. I övrigt kan inga samband utläsas: 

Vad tycker du om att läsa? 

 

              Undersökningsgrupp 1                 Undersökningsgrupp 2                             Undersökningsgrupp 3 

 

Vad gäller den allmänna läsningen har eleverna även fått besvara frågan ”Hur ofta upplever 

du att du läser?”. Eleverna har fått ange att de upplever sig läsa ofta, ibland eller sällan. Fler 

tjejer än killar kan observeras läsa ofta, varpå fler killar kan sägas läsa mer sällan än tjejer. De 
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som läser ibland utgörs av jämnast andel tjejer och killar. Sett till årskurserna, är det färre sju-

or än nior som anser sig läsa sällan, både tjejer och killar: 

Hur ofta upplever du att du läser? 

 

              Undersökningsgrupp 1                 Undersökningsgrupp 2                             Undersökningsgrupp 3 

 

När den skönlitterära läsningen efterfrågas, söks den specifikt med frågan ”Läser du skönlitte-

ratur?”. Vad gäller skillnader mellan årskurserna är de marginella, men något fler sjuor än 

nior verkar läsa skönlitteratur. Sett till den könsmässiga fördelningen är det mellan könen 

mycket jämnt fördelat i undersökningsgrupp 2 när det kommer till skönlitterära läsare och 

icke-läsare. Fler tjejer än killar läser skönlitteratur i samtliga grupper, där det i undersök-

ningsgrupp 1 och 3 är uppemot dubbelt så många tjejer som killar som läser skönlitteratur:  

Läser du skönlitteratur? 

   
          Undersökningsgrupp 1                   Undersökningsgrupp 2                               Undersökningsgrupp 3 
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Med fokus på den skönlitterära läsningen har även eleverna fått ange hur ofta de anser sig läsa 

skönlitteratur genom frågan ”Hur ofta läser du skönlitteratur?” med samma svarsalternativ 

som för den allmänna läsningen. I samtliga undersökningsgrupper finns det fler tjejer än killar 

som anser att de läser ofta, varpå fler killar än tjejer anger att de läser sällan. Med årskurserna 

som utgångspunkt är det något fler killar som läser ibland eller ofta i sjuan jämfört med nian. 

Något större del killar läser ibland i undersökningsgrupp 2, där andelen tjejer som läser sällan 

är större i undersökningsgrupp 2 i nian, samt undersökningsgrupp 3 i sjuan. Inte hela tiden 

men ofta är det de elever som är positiva till neutrala som läser skönlitteratur ofta eller ibland: 

Hur ofta upplever du att du läser skönlitteratur? 

   

             Undersökningsgrupp 1                   Undersökningsgrupp 2                               Undersökningsgrupp 3 

 

5.2 Den skönlitterära läsningen 

När elever läser skönlitteratur så är anledningen för de flesta att det är roligt liksom Tjejröst 

19: ”För att jag tycker det är kul att läsa”. Många anger annars någon eller fler av alternativen 

Kille 1 ger uttryck för: ”… det kan vara roligt, lockande, intressant och trevligt”. Fler killar än 

tjejer anger att de läser för att få bättre betyg, vilket fler indikerar påverkar läslusten negativt. 

Vissa menar att de läser för att bli starkare läsare, exempelvis Kille 23: ”För att bli bättre på 

det och för att träna på att förstå”. 

Många av tjejerna, men också några killar lyfter det skönlitterära läsandet som en avkopplan-

de aktivitet såsom Tjejröst 39: ”Jag läser för att få en stund då jag kan koppla av och ta det 
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lugnt” och Kille 6: ”Jag läser för att det är avkopplande…”. Några tjejer och endast en kille 

nämner känslan av att komma in ”i en annan värld, typ” som Tjejröst 34 skriver. Tjej 11 me-

nar: ”Man kan leva sig in i böcker på ett speciellt och fint sätt tycker jag. Man stänger sig ute 

från verkligheten”. Vissa av tjejerna anser att läsningen blir som en personlig film: ”man får 

som en egen personlig film i huvudet. Man kommer bort från sitt eget liv ett tag för att besöka 

någon annans”. 

Några konstaterar istället, likt Killröst 2: ”Jag läser inte så mycket”. Många upplever annars 

att det handlar om att hitta en bra och tillräckligt intressant och engagerande bok, vilket de 

upplever är svårt. En kille som känner så här, ger ändå uttryck för vad som kan upplevas lite 

som en bonus när en bra bok har hittats: ”Om jag börjar läsa en bok så brukar det vara för att 

den har en bra berättelse. Ännu bättre är det om den har en uppföljare”. Just uppföljare eller 

böcker i en serie, verkar vara ett säkert kort för att hålla uppe läslusten där till exempel Tjej 6 

säger: ”jag läser ganska mycket just nu för jag läser en serie som jag började läsa nu på 

påsklovet och den har jag snart läst ut. Det är typ tio böcker eller någonting så jag sitter var-

enda kväll just nu med dessa…”. 

Flera elever av båda kön ger uttryck för att de önskar att de hade mer tid eller ork att läsa 

skönlitteratur på fritiden. Några killar menar att de inte tycker att skönlitteratur är underhål-

lande vilket det bör vara, varför de inte läser det på fritiden, knappt heller i skolan.  

5.2.1 Vad eleverna gör när de inte läser 

Det eleverna gör när de inte läser, eller istället för att läsa på sin fritid, är att lyssna på musik 

och surfa på dator eller surfplatta, både som tjej och kille. Majoriteten av killarnas tid tas upp 

av tv- eller dataspel, där endast ett litet antal tjejer svarar detsamma. Andra vanliga aktiviteter 

är att titta på film eller på tv:n eller att träna. Träningen lockar exempelvis Killröst 13 då han 

”gillar mer att röra på [sig]”. Träning är något som upptar lika andel killars som tjejers fritid. 

Några få tjejer och ingen kille nämner att de ritar, målar eller skriver på sin fritid, där samtliga 

eleverna som skriver, skriver skönlitterära texter liksom Tjejröst 37 som ”skriver (en roman)”.  

5.3 Uppfattningen om tjejers och killar läsning 

Det som bland annat kommer fram intervjuerna är att elever ofta utgår från deras klass eller 

umgängeskrets när de relaterar till uppfattningen om tjejers och killars läsning där formule-

ringar av typen ”i vår klass” och ”i min umgängeskrets” är vanliga. 
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När det kommer till uppfattningen om vad tjejer och killar läser, finns det tre stycken positio-

ner eleverna intar. Eleverna menar att det antingen finns skillnader mellan tjejers och killars 

läsning, att det finns generella skillnader mellan tjejers och killars läsning, men att det finns 

undantag eller att det främst handlar om intresse, där tjejer och killar tolkas som en grupp in-

divider. Några få elever svarar bara ”Jag vet inte” eller har lämnat raderna blanka efter frågan 

”Vad läser tjejer och killar?” i enkäten. 

5.3.1 De tre positionerna 

Mer än hälften av eleverna utgår från att det är skillnad. Några få uttrycker endast att det är 

skillnad liksom Tjej 1: ”Jag tror att det finns skillnader på vad tjejer och killar läser”, medan 

andra skriver vad de tror att skillnaderna i sådana fall är. Överlag kan sägas att eleverna som 

anser att det finns skillnader har tydliga bilder av vad som är tjejers litteratur i relation till kil-

lars, där bilderna kan skilja sig mycket mellan eleverna, oavsett kön. De som anser att det 

finns generella skillnader mellan könen, även om läsningen inte främst är beroende av kön, 

uttrycker sig ofta som till exempel Tjej 3: ”Det behöver inte vara så att man läser olika bara 

för man är olika kön. Men…” Lika andel tjejer och killar ger uttryck för detta.  

De elever som tolkar tjejer och killar som en grupp individer och därmed de bortser från 

könsåtskillnad svarar som exempel: ”Spännande böcker, gärna lite läskiga”, som Tjejröst 23 

eller Killröst 42: ”Ungdomsböcker!” och Killröst 40: ”Spännande böcker med lite action i”. 

Många anger att det är just intresset som avgör, där röster som Killröst 41: ”Olika böcker om 

sådant de tycker är bra” eller Tjejröst 34: ”Det de vill läsa”, kan framföras.  

5.3.2 Tankar om vad eller hur tjejer och killar läser 

Tjejerna är hyfsat överens om att tjejer läser från datorn, kärleksromaner, mer skönlitteratur 

eller tjockare böcker än killar, där även verklighetstrogna böcker uppskattas mer av tjejer. 

Härefter är uppfattningen mycket delad. Killarnas uppfattning om vad tjejer läser är överens-

stämmande när det kommer till kärleksromaner och det faktum att tjejer nog läser mer skönlit-

teratur samt tjockare böcker än killar. En annan vanlig uppfattning är att tjejer gärna läser 

djur- eller hästböcker eller mer blandat än killar. Härefter är även killarnas uppfattning spridd. 

Killarna verkar ganska överens om att killar gärna läser från datorn, om sport, fantasy, decka-

re eller böcker som är spännande. Annars är tankarna om hur eller vad killar läser mycket 

spridda. Tjejerna uppfattar även de att killar läser från datorn, om sport och fantasy, där 
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många tjejer också menar att spännande och läskiga böcker är något som uppskattas mer av 

det motsatta könet. Ett tema som tjejer anser lockar särskilt killar är krig, där övriga uppfatt-

ningar om vad killar läser är delad. 

5.3.3 Vad de själva anger att de läser 

Granskas läsningen och hur den ser ut hos eleverna själva, kan konstateras att det är mycket 

delat, hos båda kön, angående vad var och en föredrar att läsa.  Fokuseras skönlitteraturen 

inom ramen för undersökningsgrupperna kan observeras att vissa genrer och format är popu-

lärare än andra, även om de mest förekommande svaren inte nämns av fler elever än femton 

och av minst fem, oavsett kön. Detta bör ställas i relation till de 114 elever som deltagit i un-

dersökningen, där ungefär hälften är killar och hälften är tjejer. Undersökningens killar läser 

gärna från tidningar, om sport, böcker med humor i, fantasy, och deckare. Strax härefter före-

dras nyheter, skräck och datorn som format. Undersökningens tjejer läser gärna romaner, 

spännande böcker, tidningar, deckare, skräck, fantasy, romantik och verklighetstrogna böcker. 

Med detta kan sägas att elevernas uppfattning om tjejers läsning av kärleksromaner stämmer 

ganska bra överens med verkligheten, där även uppfattningen om att tjejer läser verklighets-

baserade romaner stämmer. Tankarna om att tjejer läser mer blandat, verkar också stämma, 

även om resultatet alltså visar att killarna själva läser minst lika blandat. Elevernas uppfatt-

ning om killars läsning, där sportläsning och fantasyläsning ofta föreslagits, verkar stämma 

ganska bra överens med verkligheten, även om det bör tilläggas att tjejerna läser lika mycket 

fantasy som killarna. Tjejernas uppfattning om att killar skulle läsa mer skräck eller spännan-

de böcker än tjejer, stämmer sämre, där exempelvis lika många tjejer som killar anger att de 

läser skräck och deckare. Några få elever som anger skillnader mellan tjejers och killars läs-

ning inser att de själva inte passar in på det de just beskrivit, som Tjejröst 33 som lägger till 

en parentes efter att ha angett vad hon tänker att killar läser: ”(fast det gör ju jag med)”. 

5.3.4 Vad kan uppfattningarna bero på 

När jag i intervjuerna frågar eleverna varför det kan vara en eventuell skillnad mellan tjejers 

och killars läsning, menar många att det inte går att förklara, att det bara är så generellt sett. 

Några försöker istället sätta ord på vad som kan vara anledningen, varav många anger att in-

tresset avgör, även om det kan vara kopplat till kön, men inte alltid behöver vara det. Många 

anser som Kille 4 att en generell skillnad finns: ”Men det beror ju på. För det kan ju vara tvärt 

om med”.  
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En viss skillnad säger Kille 7 kan ha påverkats av vad samhället ger för bild av vad som bör 

gillas som tjej och kille, med tillägget: ”sedan är det ju grupptryck säkert också som har gjort 

att det blivit så”. Kille 8 menar att det varit skillnad sedan de var små: ”Tjejer har väl alltid 

gillar prinsessor och liknande, och killar har väl alltid gillat mer riddaren. Ja lite så… sedan 

man var liten…”. Tjej 8 är även inne på uppfostran: ”Det har alltid varit så antar jag… Ända 

sedan vi var små. Killarnas mammor kanske läste böcker om fotboll och sådant och så har de 

inbillat sig att killar ska läsa det… eller något sådant”. Kille 12 är den enda som nämner 

marknadsföring, där han och Tjej 11 även är överens om att boktips från vänner kan avgöra. 

5.4 Det som får eleverna att fortsätta läsa 

Många elever anser att just spänning är viktig vid läsningen. De nämner ofta spänningens roll 

där den verkar vara den största anledningen att fortsätta läsa för en tredjedel av eleverna, oav-

sett kön. Tjejröst 2 ger uttryck för att det är en spännande början som är avgörande för henne, 

eftersom en bok ska vara ”…spännande, så man får ett sug att fortsätta läsa den”. En defini-

tion i sammanhanget verkar således vara att ”det händer någonting”, ”hela tiden” eller ”med 

jämna mellanrum”, vilket många svarar i enkäten och i intervjuerna.  

Tjej 11 anser att spänning kan omfatta allt ”från livsdrama till våld, liksom. Allt däremellan.” 

Detta stöds av enkätsvaren som ger en hint om att det hela handlar om ens personliga upple-

velse och att spänning kan gå från kärlek och fotboll till kusligheter, mord och våld.
68

 Flertalet 

elever menar att en spänningsdefinition innefattar när ”man inte vet vad som kommer att hän-

da”, som Killröst 14, där många även tänker som Kille 10 att det handlar om när ”man inte 

kan förutse vad som ska hända…”. Andra är inne på att det kan vara svårt att säga just vad 

spänning är, men att man vet att det är spännande när man ”sugs fast vid boken och inte kan 

släppa den utan att först läsa vidare”, som Tjejröst 1 uttrycker eller liksom Tjejröst 5 skriver: 

”När man verkligen känner sig spänd och vill veta mer”. 

Efterkommande tre anledningar att fortsätta läsa är att historien är bra, att boken är intressant 

eller att boken är rolig. Fler killar i undersökningen vill att boken är rolig än tjejer, varpå tje-

jerna hellre vill att boken är intressant än killarna. Några få killar och tjejer nämner historiens 

känsloframkallning som en avgörande faktor för att fortsätta läsa, där språket ibland kan vara 

                                                      

68 Elevernas nämnda böcker återfinns som Bilaga 3 i uppsatsen. 



 

 
30 

 

avgörande: ”Den måste använda sig av massor med adjektiv som smyckar berättelsen och gör 

den mer levande. Jag måste också kunna se mig själv i den”. 

5.5 Elevers syn på läsning i skolan 

I skolan upplever i princip alla att de läser, i alla fall någon gång, även om faktiskt fyra elever, 

varav en tjej, anser att de inte gör det. Frågan är om de här eleverna av någon anledning tän-

ker skönlitteratur, även om jag efterfrågat den allmänna läsningen och varit tydlig med detta. I 

övrigt tycker majoriteten av eleverna att det är skillnad att läsa i skolan jämfört med på friti-

den. Det som skiljer sig mest angående den allmänna läsningen är faktaläsning som dominerar 

i skolan och det faktum att miljön är något stökigare för vissa i skolan. Det kan leda till att 

läsningen upplevs stressande, menar flera sjuor, tillika killar. Flera elever anser att främst 

formaten de läser från skiljer sig.  

Granskas specifikt den skönlitterära läsningen anger många att det handlar om att: ”I skolan 

läser man för att man måste, hemma läser man för att man vill”, vilket bland annat Kille 1 ger 

uttryck för. Eleverna intar främst två positioner i förhållande till skolans ’måsteläsning’, där 

en majoritet av eleverna menar att det handlar om att läsa i skolan för att det åläggs en och att 

de sedan på fritiden gör annat för att de vill. En minoritet anser att de läser i skolan för att de 

måste och att de på fritiden istället får välja vad de vill läsa. I skolan framkallar läsningen ofta 

en känsla av ”tvång”, vilken ofta försvinner på fritiden, men inte alltid där två killar ger ut-

tryck för att de hemma känner ett tvång att läsa även från föräldrar. 

Även om de flesta menar att det är annorlunda och ofta lite sämre förutsättningar att läsa 

skönlitteratur hemma jämfört med skolan, finns det några som istället ser fördelar med denna 

typ av läsning i skolan. Kille 8 resonerar: ”Här [i skolan], kanske man kan vara mer fokuse-

rad, för man har inte lika mycket tillgång till allt. Alltså sin dator och liknande. Det, ja… 

Hemma är det ju lättare att tänka ’det gör jag sedan, jag tar lite dator nu istället’…”. De elever 

som istället upplever att det inte är annorlunda att läsa i skolan jämfört med på fritiden, menar 

att det främst beror på två saker: att läsaktiviteten är densamma och att böckerna de läser är 

desamma. Killröst 9 anger exempelvis: ”Jag tycker att det är likadant att läsa på fritiden som i 

skolan”, och Tjej 5 säger: ”Jag tycker inte att det är någon skillnad eftersom jag läser samma 

böcker”. 
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5.5.1 Synen på skönlitteraturen i svenskan 

De flesta elever ställer sig positiva till att läsa skönlitteratur i skolan och överens om att det är 

viktigt att läsa det skönlitteratur i svenskan. Något fler killar än tjejer tycker inte att det är vik-

tigt, men av sista frågan i enkäten att döma (”Om ja, eller nej, varför?”) är det påträffande 

många av dem som inte kan motivera varför. Minst negativa överlag ter sig eleverna i under-

sökningsgrupp 2 vara, där inte en enda sjua svarar nej, i undersökningsgrupp 1 och 3 är det 

snarare niorna som är mindre kritiska till skönlitteraturens roll i skolan. När eleverna besvarar 

frågan ”Är det viktigt att läsa skönlitteratur i skolan?”, ser det således ut så här: 

Är det viktigt at läsa skönlitteratur i skolan? 

   

             Undersökningsgrupp 1                 Undersökningsgrupp 2                             Undersökningsgrupp 3 
 

De elever som motiverar varför skönlitteraturen är av vikt i skolan, ger främst två stycken 

svar på frågan. De flesta anser att det blir viktigt för att de utvecklas som läsare. Väldigt 

många menar också att skönlitteraturen är extra viktig nu för tiden, eftersom många elever 

inte läser skönlitteratur på fritiden och aldrig skulle få chansen att testa det annars. I enlighet 

med sista positionen skriver exempelvis Killröst 3: ”Ja, för många ungdomar gör inte det 

hemma och då är det bra att de får prova det i skolan” och Tjejröst 36: ”För att de som inte 

kan/hinner hemma får en chans i skolan. Och de som aldrig provat en bra bok kan kanske få 

chansen och börjar intressera sig…”. Andra menar att det är skönt som kontrast till sakprosan, 

där någon nämner att hen inte bara utvecklas som läsare, utan som skribent och talare också. 
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Några uppger än en gång betydelsen, med betyg i åtanke, där Tjejröst 42 citerar kursplanen: 

”För att man ska läsa olika böcker från olika tider”. 

De som inte tycker det är viktigt anser att de bara borde läsa skönlitteratur i skolan om de inte 

gör det hemma, medan någon annan tycker att de som läser skönlitteratur hemma kan få göra 

det i skolan men inte alla andra också. Några tycker att underhållningssyftet som tilldels 

sammankopplas med skönlitteraturen ändå går delvis förlorad, vilket är största anledningen att 

de tycker det blir oviktigt. 

5.5.2 Elevers syn på bokval i svenskan 

Majoriteten är överens om att det är svårt att hitta en bok, en genre eller ett tema som passar 

de flesta, med eller utan ett könsperspektiv, eftersom alla har olika smak i en grupp. En majo-

ritet av eleverna föreslår därför fler bokalternativ vid skönlitterär läsning i skolan, liksom Kil-

le 2 säger att det är bra med ” typ fem stycken olika böcker att välja på”. Bokalternativ moti-

veras då det är svårt att få med alla annars. De flesta anser att det kan vara motiverat att läsa 

en gemensam bok, dock ibland. Tjej 5 är också inne på vikten av att få byta bok om det inte 

känns bra, vilket kan appliceras både på enskilda eller gemensamt valda böcker. Det finns 

några förslag på vad för typer av böcker som skulle kunna passa de flesta, vilka är självbio-

grafier, deckare eller spännande romaner. Fantasy, skulle också kunna fungera menar några. 

Tjej 3 föreslår att arbeta efter tema eller genre, fortfarande med olika bokalternativ. 

Vid val av en eller fler böcker anser flera att det är viktigt att läraren tar hänsyn till tjejers och 

killars läsning, på så sätt att hen har en aning om vad eleverna som individer brukar läsa på 

sin fritid eller vet vad de är intresserade av. Tjej 11 menar att det är bra att ta hänsyn till vad 

tjejer och killar läser, i egenskap av individer, och diskutera detta i klassen. Det blir särskilt 

viktigt om det handlar om att välja en gemensam bok i klassen demokratiskt. En medvetenhet 

om läsförståelse och olika förmågor bör läraren ha och ta hänsyn till när vad gäller val av 

skönlitteratur, anser ett fåtal elever. Några stycken menar även att läraren inte får glömma 

ljudboken som komplement eller alternativ. 

5.5.3 Elevers syn på arbetssätt och redovisning 

Många resonerar liksom Tjej 4 att det är viktigt med variation för att undkomma känslan av 

läsningen som ”lätt enformigt”. En tjugo minuter, en halvtimma eller omkring fyrtio minuter, 

kan eleverna läsa i sträck, sedan anser de flesta att läsningen bör brytas för att göra något an-
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nat. Tjej 3 anser istället att det bör vara mer individuellt i skolan, där var och en kan anpassa 

läsningen efter vem man är och hur man studerar bäst. Variationen, enligt Tjej 6 och fler, bör 

appliceras på det mesta – bokval, arbetssätt, redovisning. 

Det finns två läger i fråga om när det är viktigast att diskutera en bok: de som tycker att det är 

viktigast när klassen läser olika böcker i klassen, eller de som tycker att det blir lättare om alla 

har läst boken klassen diskuterar. De flesta förslagen på arbetssätt, eller redovisningar, rör 

smågruppsdiskussion, pardiskussioner, läsloggar eller bokrecensioner eller andra muntliga 

eller skriftliga redovisningar, såsom analyser eller djupare bokpresentationer. Fler föredrar 

muntliga framför skriftliga redovisningar, där lika andel killar och tjejer föredrar detta. Varia-

tioner av redovisningsformer bör läraren arbeta aktivt för, menar fler, där variation gör det 

roligare. Kille 7 anser att det är viktigt att låta kreativa förslag på redovisning komma fram i 

klasserna, där Kille 8 kommer in på samma linje och föreslår sketcher eller andra redovis-

ningsformer som är roligare än de klassiska. Filmen som format nämner flera, i och med att 

många böcker har filmatiserade motsvarigheter som kan granskas närmare.  

Andra tankar om arbetet med skönlitteratur, omfattar åsikten att en hel bok bör läsas för att 

skapa ett helhetsperspektiv, där en kille
69

 tycker att utvalda delar av en bok som fortfarande 

bildar en historia, kan vara ett bra alternativ ”för att en hel bok ser så stor ut [för vissa]”. Kille 

4 är inte ensam om tanjen att det är viktigt att veta vad som gäller, när och hur under arbetets 

gång: ”så att man har koll”. Tjej 4 och Tjej 11 är även inne på att det är viktigt att väcka ett 

intresse för skönlitteraturen som ämne och arbetsområdet som sådant, då det som blir intres-

sant är lättare att läsa.  

5.5.4 Bör man utmanas som läsare? 

Kille 2 tycker liksom många andra att det är bra att utmanas som läsare, så att alla får ”testa 

nya saker”, vilket Tjej 11 anser ”är skitviktigt” och poängterar att hon inte förstod det före 

dess att hon hittade den första boken som verkligen berörde henne. Majoriteten håller med om 

att utmaning är viktig men lägger till, ”men inte jämt”, vilket verkar vara någon gång per ter-

min enligt de flesta. Många utgår annars från samma aspekt som Kille 1 – att elever inte kan 

”läsa jättelätta böcker hela tiden”, där andra menar att det även kan handla om att utmanas 

genremässigt. Fler ser på de som Kille 4 som tänker att det är bra om eleven som individ kän-

                                                      

69 I sammanhanget kan nämnas att eleven har dyslexi. 
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ner ”att man blir bättre, då kanske man med utmaning bara fortsätter att utvecklas”. Tjej 9 ser 

den skönlitterära läsningen lite som en utmaning i sig i skolan, och är enligt henne positiv. 

6 Diskussion 

Diskussionen består av en kortare resultatdiskussion, där bland annat min andra frågeställning 

besvaras. Diskussionen av resultatet kommer även att ställas både mot min teoretiska ut-

gångspunkt. Det är även på sin plats att ge förslag på vidare forskning utifrån de tankar som 

växt fram utefter arbetet med min uppsats, samt vara metodkritisk.  

6.1 Diskussion av resultat 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan tjejers och killars läsning, där jag först och 

främst observerar den individuella skillnaden mellan de personer som deltagit i min under-

sökning. Även om det finns vissa skillnader som kan skönjas som vanligare bland killar eller 

vanligare bland tjejer, så kan jag härigenom bara dra generella slutsatser baserat på de klasser 

jag besökt, även fast resultatet i förhållande till bakgrunden speglar statistik och tidigare 

forskning i mångt och mycket. Tjejerna är oftare än killarna positiva till läsning, där fler killar 

än tjejer är negativa, men hela tiden finns det undantag. Det är härmed också föga förvånande 

att de som ställer sig mer positiva till läsning i allmänhet, läser mer generellt sätt och/eller lä-

ser mer skönlitteratur, eftersom inställning påverkar handling. Det blir även logiskt att något 

fler killar än tjejer ställer sig kritiska till den skönlitterära läsningen i skolan. Vad gäller de 

skillnader som kan skönjas som vanligare i sjuan än nian, och tvärt om, kan bara generella 

slutsatser dras, även om niorna verkar återspegla nedstigande lässtatistik mer än sjuorna. 

Det uppkommer också frågor i samband med resultatet och i förhållande till bakgrunden. Var-

för går lässtatistiken ned hos svenska tonåringar, när svenska hem ändå verkar lägga goda 

grunder för den skönlitterära läsningen redan när barnen är små? Hur blev utfallet av projektet 

”Med hjärtat för boken” i Stockholmsområdet? Gjorde satsningen någon skillnad för eleverna 

efter sjuan när lässtatistiken börjar gå nedåt på allvar? Jag tänker även att det blir viktigt för 

lärare att försöka skapa en god inställning till läsning hos eleverna, eftersom det säkert kan 

påverka fritidsläsningen och den där halvtimman läsning per dag som verkar ha god inverkan 

på läsförmågan. Jag frågar mig även om statistiska skillnader mellan könen alltid kommer 

existera så länge synen på vad som är manligt och kvinnligt finns? Jag frågar sist men inte 

minst om de generella skillnaderna som ändå går att utläsa verkligen bör få så stort fokus i 
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forskning idag, i och med att de individuella skillnaderna trots allt existerar och är mer 

gemensam än något annat? 

Genre som begrepp, verkar eleverna ha viss kunskap om, i och med att de vet vad de brukar 

läsa och tycka om. I enlighet med Frows uppmärksammande av genrehybrider, kan jag också 

ana att eleverna som ibland ställer sig kritiska till en genre, samtidigt verkar läsa böcker med 

genremässigt liknande drag. Jag undrar därför om svenskläraren kanske skulle kunna använda 

genrehybrider på något sätt i undervisningen? Kanske kan det skapa mer förståelse hos indi-

vider för andras läsning? Crossover fiction är ett begrepp jag tror kan presenteras och diskute-

ras i skolan. Populärlitteraturen måste också ägnas uppmärksamhet då eleverna indirekt öns-

kar med populärlitteratur i skolan när de efterlyser mer intresse och hänsyn från lärarens sida i 

frågan om vad de brukar läsa eller vad de tycker om.
70

  

Jag frågar mig både i förhållande till mitt resultat och i förhållande till Estbys, om eleverna 

verkligen anser att de aldrig läser böcker i skolan? I Estbys fall kan jag undra om eleverna 

bara minns det som att de inte läst några skönlitterära böcker, eller om det verkligen är så att 

de aldrig har läst en enda bok på högstadiet? Jag undrar även om några av eleverna i min un-

dersökning verkligen gör det de upplever, där mitt resultat också visar på att vissa elever inte 

läser böcker ens allmänt i skolan, vilket de alltså borde göra. I och med att jag dessutom efter-

frågar den allmänna läsningen kan jag fråga mig vad eleverna anser sig göra på exempelvis 

matematiken? Jag är nämligen ganska säker på att eleverna läser även då. 

En annan intressant aspekt i sammanhanget blir också att nämna elevernas fritidsanvändning 

av datorn. Indirekt menar många av eleverna att de läser på datorn, även om de inte verkar se 

det som läsande. De är inne på sociala medier, chattar, spelar dataspel, med mera. Men de ser 

alltså inte dessa aktiviteter som läsande aktiviteter vilket kanske kan ha att göra med att de ser 

datorn och datoranvändandet som en fritidssyssla, där läsningen som aspekt faller bort?  

I övrigt speglar mitt resultat i mångt och mycket det som framkommer i bakgrunden. Eleverna 

ger uttryck för att grunden till vissa generella skillnader läggs när de är unga, redan när ridda-

re och prinsessor är populära, vilket jag tolkar som förskoleåldern. Det verkar därför som att 

mitt longitudinella perspektiv i bakgrunden med forskning från förskolan och uppåt, inte varit 

                                                      

70 Se elevernas nämnda litteratur i bilaga 3. 
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omotiverad. Eleverna påverkas av skolan, både vad gäller synen på manligt och kvinnligt, 

men också när det kommer till läsning.  

6.1.1 Vad har resultatet för didaktiskt värde? 

Det jag slås av är att läsningen främst är individuell. Jag konstaterar därmed att forskare kan-

ske inte borde prata lika mycket om ”tjejers och killars läsning”, då ”individers läsning” blir 

mer talande i sammanhanget. Med detta inser jag också att det många elever ger uttryck för 

vad gäller bokval och tankar om arbetssätt och redovisning är mycket insiktsfulla, eftersom 

eleverna själva anser att variation är bra, då alla elever är olika. Jag anser därför, liksom 

många elever också menar, att det är bra att försöka lära känna sina elever, deras läsvanor och 

deras intressen för att skapa de bästa förutsättningarna för den skönlitterära läsningen i skolan. 

De skulle förhoppningsvis göra arbetet med val av litteratur lättare. 

Litteraturvalet verkar också naturligt falla ditåt eleverna insiktsfullt pekar. De tror att det är 

bättre att få läsa en bok de upplever att de fått välja, där de flesta tycker att några alternativ är 

bra, oavsett kön, årskurs och syn på läsning. Jag tänker att ett visst antal böcker som förslag, 

kan gynna skönlitterär undervisning, även när en genre fokuseras, en viss tid eller liknande, i 

och med att det fortfarande erbjuder fler än ett alternativ. Som lärare får man avsiktligt pre-

sentera förslag på böcker som inte är alltför lika varandra. Detta motiveras helt enkelt av att 

elever är individer, alltså också olika som personer, varför det antagligen blir svårare att moti-

vera lika många om alla läser samma bok. I sammanhanget kan jag även citera Brink igen 

som menar att det inte finns ”någon enskild bok som passar alla, inte heller någon bok vare 

sig för alla flickor eller alla pojkar”. 

När det kommer till själva arbetet och redovisningen av skönlitteratur måste läraren vara krea-

tiv och erbjuda eleverna den variation de efterfrågar. Erbjuds de variationen kanske också läs-

lusten påverkas till det positiva, där målet med läsningen inte alltid bör bli densamma eller 

liknande genom hela deras skolgång. Jag ser det som fördelaktigt att fråga eleverna om de 

själva har några idéer på hur arbetet med eller redovisningen av ett skönlitterärt arbetsområde 

skulle kunna se ut, eftersom jag tror att lärare ibland glömmer bort hur kreativa alla kan vara 

tillsammans, därför att det då inte bara är en hjärna som tänker och tycker. Av didaktiskt vär-

de bör läraren även vara tydlig med vad eleverna ska göra, när och hur, men också varför. 

Kanske är det bättre att detta också upprepas en gång för mycket än en gång för lite.  
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Multimodaliteten vill jag också nämna. Elever läser ibland skönlitteratur de upplever lika 

verklig som verkligheten de själva befinner sig i. Detta handlar delvis om att eleverna kan 

omvandla det de läser i text till bilder. Kanske borde skolan bli bättre på att bjuda in till det 

multimodala i och med att eleverna själva nämner både ljudboken och seriealbumet som for-

mat de använder? Jag får nämligen en känsla av att eleverna tror att dessa format är ’fel’ i för-

hållande till den traditionella boken. Är dessa format förpassade att vara endast fritidsformat? 

Jag frågar mig i så fall varför, i och med att bilder och ljud är en del av läsningen bland annat 

i film? Just förskolebarn och yngre elever verkar också tillåtas vara multimodala på ett öppna-

re och mer naturligt sätt, vilket jag efterlyser även inom ramen för skolans senare år. 

6.2 Diskussion utifrån min teoretiska utgångspunkt 

Uppsatsen utgår alltså från två perspektiv: litteracitet och genus, vilka nu ska sättas i relation 

till mitt resultat. Min teoretiska utgångspunkt blev i början av uppsatsen, med min undersök-

ning i åtanke, därav den skönlitterära litteraciteten och difference-teorin. 

6.2.1 Elevernas skönlitterära litteracitet 

Elevernas skönlitterära litteracitet omfattar läsandet som aktivitet, förmågorna som kommer 

härur, en kännedom om genrer, tematik och ämnen som kan sammankopplas med, först och 

främst, vad de gillar för litteratur. Elevernas skönlitterära litteracitet verkar alltså vara ganska 

personligt bunden på det sätt att det de kan läsa, och verkar veta mycket om, är det de före-

drar. Deras personliga litteracitet relateras dessutom till omgivningen, eftersom eleverna ändå 

upplever sin litteracitet i förhållande till andras. Det är också härigenom de upplever och sä-

kert också har upplevt, vissa generella skillnader mellan tjejers och killars läsning. Det är an-

tagligen härigenom som flera också blivit medvetna om att den generella bilden som finns i 

samhället vad gäller tjejers och killars läsning, inte alltid stämmer överens med verkligheten, 

varför många ändå ser det som att det finns undantag vad gäller både tjejers och killars läs-

ning. De som utgår från att läsningen inte är könsbestämd, utan är intressebundet, har antagli-

gen bildat denna uppfattning i mötet med andras litteracitet på samma sätt. 

Det intressanta gällande tjejers och killars läsning, är att många elever har en personlig upp-

fattning om hur läsningen ser ut mellan, eller oberoende kön, inom samma grupp. Det är alltså 

så att eleverna ställer sin läsning i relation till andras, men de uppfattar nödvändigtvis inte 

lika. Detta måste bland annat ha att göra med att var och en umgås mer med vissa klasskamra-

ter än andra, varpå grupper inom gruppen bildas. Ganska många tjejer och killar i undersök-
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ningen verkar också utgå från någon slags uteslutningsmetod där de antar att den genre eller 

det tema som kanske är ointressantas för dem, kan vara intressant för det motsatta könet. 

Det verkar i högstadiet vara ganska många, både killar och tjejer, som inte utvecklar den 

skönlitterära litteraciteten på fritiden, varför mötet med skönlitteraturen i skolan kanske blir 

extra viktig. Detta menar jag inte bara i egenskap av svensklärare, i och med att även många 

elever verkar dela denna uppfattning. Övervägande många fritidsläsare av skönlitteratur, och 

de som på fritiden är mer eller mindre icke-läsare, tycker att det är bra att skönlitteraturen har 

en ställning i svenskundervisningen, eftersom de annars inte skulle möta denna typ av littera-

tur. Många anser att skönlitteraturen därmed blir viktig i svenskan, där skönlitteraturen i sko-

lan kanske är viktigast för dem som inte läser det på fritiden. 

6.2.2 Med difference-teorin i fokus 

Difference-teorin tillåter mig att se både skillnader och likheter mellan tjejers och killars läs-

ning. Det positiva blir härigenom att jag verkligen får uppmärksamma att de skillnader som 

generellt verkar finnas mellan könen inte kan tillskrivas alla. Det finns fler läsande tjejer, både 

allmänt och skönlitterärt, men samtidigt finns det tjejer som gärna inte läser och som läser säl-

lan. På samma sätt finns det fler killar som inte anser sig läsa mycket varken allmänt eller 

skönlitterärt, där det också finns killar som läser mycket och ofta. Likaså kan ’tjejers’ positi-

vare inställning till läsning och främst den skönlitterära, även tillskrivas några killar, där alltså 

’killars’ generellt negativare inställning även tillräknas några tjejer. ”Individers läsning” blir 

därav mer relevant att använda med ett genusperspektiv än ”tjejers och killars läsning”. 

Då det knappt finns några likheter att tala om när det kommer till den skönlitterära läsningen 

som är alldeles för spridd mellan eleverna, så kan man ändå observeras att något kommer ur 

den allmänna läsningen de också fått ange. I princip alla elever läser mycket från dator och 

tidning, även om läsningen på dessa format även den är något blandad. Det verkar i vilket fall 

som att läsningen på datorn främst, är vanligare än den på tidning eller traditionell bok, varför 

datorn kan ses som ett format som ändå är gemensam och används av alla. Eftersom läsningen 

i sig är individuell, finns alltså ändå ett gemensamt format: datorn. Härefter kommer den tra-

ditionella boken och tidningen som i princip alla läser ifrån. Den traditionella boken läses 

både i skolan och på fritiden, medan tidningen främst är kopplad till just fritidsläsningen.  
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Difference-teroin omfattar bland annat tanken om att hitta de gemensamma skärningspunkter-

na mellan kön, vilket jag vill precisera om till individer, för att inte diskriminera någon. Med 

detta sagt kanske det är just den individuella läsningen som bör uppmärksammas som gemen-

sam, tillsammans med den digitala läsningen på datorn. Allt härefter är i egentlig mening inte 

gemensam, i och med att skillnader kan utrönas, både beroende av, och oberoende, kön.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Jag måste erkänna att jag blivit väldigt nyfiken på de romaner som är av könsbrytande karak-

tär, då jag skulle vilja veta mer om vad det finns för böcker, hur eleverna tar emot dessa och 

hur lärare konkret kan arbeta med dem i undervisningen. Det jag spontant upplever är nämli-

gen att jag vet mycket lite, men skulle vilja veta mer och jag tror inte att jag är ensam. 

Ett av de begrepp jag inte valt att diskutera förrän nu, är begreppet paratext. Anledningen är 

delvis att eleverna endast nämner att bokomslaget och baksidetexten kan påverka deras 

bokval. Någon uppger även indirekt att författaren kan spela roll. Jag funderar därför på hur 

läsningen faller ut om eleverna i ett första skede inte kan bedöma boken efter, åtminstone, 

baksidetext eller omslag. Jag tänker nämligen att eleverna kan få ”svarta böcker”
71

 som döljer 

vissa komponenter av paratexten. Undersökningsidén utgår alltså ifrån att slå in böcker i svart 

papper eller liknande, för att ge eleverna möjlighet att koncentrera sig mer på själva texten. 

Jag funderar även på om en viss kategorisering härigenom skulle förhindras, vid en första an-

blick, av böcker som typiskt ’tjejiga’ eller ’killiga’? 

Sist men inte minst skulle jag vilja föreslå vidare forskning kring elevers syn på datoranvänd-

ningen eller kanske främst läsningen på datorn. Detta eftersom jag misstänker att många ele-

ver inte ser läsningen på datorn som läsning trots att det är just vad det är. Vad beror uppfatt-

ningen eventuellt på? Jag undrar också om ett resultat i denna fråga på ett eller annat sätt kan 

relateras till läslust. Kan en utgångspunkt i datorn skapa läslust hos eleverna även på andra 

format? 

6.4 Metodkritik  

För att vara metodkritisk kan jag börja med att diskutera enkäten och intervjun i förhållande 

till de frågor jag valt att använda och de ordval jag gjort. Jag har tidigare nämnt att ”tjejer och 

                                                      

71 Jag utgår från idén med flygplans ”svarta låda” i åtanke. 
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killar” är en medveten formulering jag använder. Min tanke var att eleverna kommer spegla 

den position de spontant intar i frågan, även om jag också inser att frågan kan tolkas som om 

jag är ute efter skillnader mellan könen, vilket jag alltså aldrig egentligen varit. Jag inser ock-

så i efterhand att ordvalet ”böcker” i tredje frågan i enkäten kan ha fått några elever att tänka 

på skönlitteratur, även om jag noga förklarat hur de ska förhålla sig till olika delar. 

Jag kan också säga att jag blev förvånad över att antalet tjejer och killar blev så jämnt fördelat 

med tanke på att undersökningsgrupperna jag varit och besökt har fått inkludera en sjua och 

en nia som passar schemamässigt. Alla har fått samma information före enkäten och intervjun, 

vilket inte bör ifrågasätta utgången av resultatet. 

Valet av att spela in intervjuerna på inspelningsdevis kan kanske ha gjort vissa informanter 

nervösa, även om jag alltså endast intervjuat fyra elever per klass som har velat delta. Innan 

de fick förfrågan hade jag inför klassen visat hur inspelningsapparaten sett ut och förklarat 

omständigheterna. Det känns som om de flesta elever känt sig bekväma med att veta att det de 

säger till fullo har varit viktig att få fram. Vissa elever har även verkat tycka att det har varit 

skönt att ärligt få säga vad de tycker och tänker omkring skönlitteratur av denna anledning. 

Det som dock kan ha påverkat intervjuerna på ett eller annat sätt, är de omkringliggande fak-

torer som kommer ur en skolmiljö där eleverna har lektioner att passa med mera.  

Det som alltid också är problematiskt är vad som ska eller inte ska säga innan utförandet av 

enkäter och intervjuer. Det finna alltid också en risk att eleverna intar samma roll som vid 

provsituationer. Det jag menar är att eleverna helt enkelt försöker ge mig de svar de tror att 

jag vill ha, vilket självklart kan påverka resultatets tillförlitlighet. Jag får i det här fallet dock 

anta att eleverna har utgått från det jag sagt och att det de uppgett har varit sant, då jag påpe-

kat tydligt att det är av vikt att de varit ärliga.  
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Bilaga 1 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Tjej  
            Kille 

Allmänt 

Vad tycker du om att läsa?  

     Positiv                              Neutral                                                       Negativ  

 

Hur ofta upplever du att du läser?  

      Ofta             Ibland                                                    Sällan 

 

Läser du från böcker?  

      Ja  

      Nej 

 
Vilka typer av format brukar du läsa från? 
(t.ex. traditionell bok, dator, läsplatta, surfplatta, ljudbok, seriealbum m.m.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Läser du på fritiden?  

      Ja  

      Nej 

 

Läser du i skolan?  

      Ja  

      Nej 
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Vart upplever du att du läser mest? 

      På fritiden 

      I skolan 

Är det skillnad på att läsa i skolan och att läsa på fritiden?  

      Ja  

      Nej 

 

Om ja eller nej, varför? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Läser du skönlitteratur? 

      Ja  

      Nej 

 

Vad gör du om du inte läser skönlitteratur?  
(t.ex. lyssnar på musik, spelar tv-spel/dataspel, surfar, m.m.) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Skönlitterär läsning 

Hur ofta läser du skönlitteratur? 

      Ofta                                                Ibland                                                    Sällan 

 

Varför läser du? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Vad läser tjejer och killar?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Vad läser du gärna?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Vad är det viktigaste hos en bok för att du ska fortsätta läsa skönlitteratur? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Om det är viktigt att skönlitteratur är spännande, vad är spänning för dig?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Läsning och skolan 

Är det viktigt att läsa skönlitteratur i skolan?  

      Ja  

      Nej 

Om ja eller nej, varför? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Allmänt: 

 Vad tycker du om att läsa?  

(Varför?) 
 

 Läser du på fritiden?  

(Varför läser du då? Vad läser du? Läser du från något annat är bara böcker? Vilka format läser du från?  Vad gör du 
när du inte läser? Finns det ämnen du gärna läser om? Varför?) 
 

 Har du en favoritbok/några favoritböcker? 

(Vilken/vilka är det? Vad är det som gör den/dem till en favorit? Berätta!) 
 

 Vad är det viktigaste hos en bok? Motivera!  

(Vad får dig att fortsätta läsa? Om det är viktigt att en bok är spännande: vad är spänning för dig? Beätta!) 
 

 Tycker du att läsningen har förändrats sedan du var yngre? 

(Hur? Vad tror du om läsningen i framtiden?) 
 

 Tycker du annorlunda om att läsa i skolan jämfört med hemma? 

(Hur? Varför?) 
 

Vad tjejer och killar läser: 

 Vad läser tjejer och killar?  

((Att observera hur eleven tolkar frågan: Är det en skillnad eller inte?) Både vid skillnad samt likhet: varför tror du att 
det är så? Finns det något både tjejer och killar läser? Vilka ämnen läser tjejer och killar om (likheter/skillander!)?) 
 

 Tycker du att du passar in i det du nyss beskrivit?  

(Varför/varför inte? (Att observera om eleven svarar motstridigt/omformulerar sig något i förhållande till första       
frågan)) 
 

 Vad tror du påverkar vad tjejer och killar läser?  

(Ev. påverkar något dig när du väljer bok/hur väljer du böcker?) 
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Kopplat till skolan: 

 Som blivande svensklärare, om jag ska arbeta med skönlitteratur i skolan och i svenskunder-
visningen, vad behöver jag tänka på? 

(Vad ska man läsa? Hur ska man läsa? Hur länge ska man läsa? Ska man bara använda böcker? Om klassen ska läsa samti-
digt: ska man läsa samma bok? Ska man läsa olika böcker? Ska man få välja bok själv eller inte? Varför/varför inte? Ska man 
läsa en hel bok/en del av en bok? Varför/varför inte? Hur ska man arbeta med böcker/hur ska man redovisa? Kan jag göra 
något för att utmana eleverna som läsare?) 

 

 Ska man ta hänsyn till vad tjejer och killar läser i svenskan?  

(I så fall hur? Vad kan jag som lärare tänka på? Är det viktigt att prata om det?) 
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Bilaga 3 

 

Lista över litteratur som eleverna nämner 

 

Böcker de läser eller har läst: 

 Kille 1 nämner serien Dalslandsdeckarna av Pia Hagmar. 

 Tjej 1 nämner Mörkersikt av Johannes Källström. 

 Tjejröst 7 nämner Sjutton år och skitsnygg av Emma Granholm  

och Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren. 

 Kille 3 nämner Ondskan av Jan Guillou. 

 Kille 4 nämner Karlsson på taket av Astrid Lindgren 

och Jag är Zlatan Ibrahimovic´: Min historia av Zlatan Ibrahimovic´ 

och David Lagercrantz. 

 Tjej 3 nämner Jag saknar dig, jag saknar dig av Peter Pohl och Kinna Gieth 

och Twilight-serien av Stephenie Meyer. 

 Tjej 4 nämner Hur kär får man bli? av Katarina von Bredow. 

 

 Kille 5 nämner serien Drakherren av Josefine Ottesen. 

 Kille 6 nämner serien Cherub av Robert Muchamore. 

 Tjej 5 nämner Harry Potter-serien av J. K. Rowling. 

 Tjej 6 nämner serien Tre av Kjetil Johnsen. 

 Tjejröst 14 nämner Justin Bieber: Bara början av Justin Bieber. 

 Tjejröst 19 nämner Harry Potter-serien av J. K. Rowling. 

 Kille 7 nämner Robinson Crusoe av Daniel Defoe. 

 Kille 8 nämner serien Lasse Majas detektivbyrå av Martin Widmark. 

 Tjej 7 nämner serien Regnbågsälvorna av Daisy Meadows 

och House of Night-serien av P. C. & Kristin Cast. 

 Tjej 8 nämner Flyga drake av Khaled Housseini. 

 Killröst 21 nämner Harry Potter-serien av J. K. Rowling 

och Sagan om ringen av J. R. R. Tolkien. 

 Killröst 30 nämner Lord of the Rings av J. R. R. Tolkien. 

 

 Kille 9 nämner Bert-serien av Sören Olsson och Anders Jakobsson. 
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 Kille 10 nämner Harry Potter-serien av J. K. Rowling 

och serien The Vampire Diaries av L. J. Smith. 

 Tjej 9 nämner serien Fallen ängel av Becca Fitzpatrick. 

 Tjejröst 34 nämner The Fault in Our Stars av John Green. 

 Tjejröst 36 nämner författarna Stephen King samt Dean Koontz. 

 Kille 11 nämner Lasse Majas detektivbyrå av Martin Widmark. 

 Kille 12 nämner Harry Potter-serien av J. K. Rowling 

och Sagan om ringen av J. R. R. Tolkien. 

 Tjej 11 nämner Himlen börjar här Jandy Nelson 

och Kapitulera omedelbart eller dö av Sanne Näsling. 

 Tjej 12 nämner Harry Potter-serien av J. K. Rowling. 

 Killröst 44 nämner The Hunger Games-serien av Suzanne Collins. 

 Tjejröst 38 nämner The Hunger Games-serien av Suzanne Collins 

och Twilight-serien av Stephenie Meyer. 

 Tjejröst 41 nämner Othello av William Shakespeares,   

Jane Eyre av Charlotte Brontë 

och Den gudomliga komedin av Dante Alighieri. 

 

Böcker de tror att andra läser: 

 Tjejröst 21 nämner Sagan om ringen av J. R. R. Tolkien. 

 Kille 8 nämner Twilight av Stephenie Meyer. 

 Killröst 26, 27, 30 nämner Twilight av Stephenie Meyer. 

 

 

 


