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1. Inledning och bakgrund

Min uppfattning  är  att  diskussionen rörande pojkar  och litteraturläsning grundar  sig  i  att

många pojkar känner ett starkt motstånd till att läsa skönlitteratur. Skolämnet svenska skall

utveckla  elevernas  språk  genom  bland  annat  läsning  och  textproduktion.  När  ungdomar

befinner sig i adolescensen finns ett starkt behov av identifikation som bland annat tar sig

uttryck i ett skapande av könsroller som är viktiga att upprätthålla. 

 Svenskämnet kan klassificeras som ett av de mest kvinnligt genusimpregnerade ämnena på

elevernas schema. Motståndet mot litteratur och läsning skulle kunna förstås utifrån detta.

Svensklärarens uppgift är att lotsa eleverna i den djungel av litteratur vi har idag. Mitt intryck

är att en cementerad kanon inte skapar nya möjligheter för pojkarna. Pojkar läser, även om det

hos många finns ett motstånd till att läsa just den skönlitteratur läraren väljer. Att reflektera

över de val av litteratur som görs, och att fråga sig vilken behållning just den eleven kommer

att ha av den valda litteraturen torde vara av vikt. Undersökningar som gjorts pekar på vilken

litteraturgenre pojkar aktivt väljer när de skall läsa skönlitteratur. Ett flertal studier visar också

att  pojkar tilltalas mest  av att  läsa litteratur med manliga karaktärer.  Att  pojkar inte läser

könsöverskridande när flickor kan tänkas göra detsamma, beror bland annat på att det är mer

accepterat att vara ”pojkflicka” än att representera den ”feminine pojken”1

 Mats Björnssons rapport Kön och skolframgång2 visar att flickor idag har kommit ikapp i de

skolämnen pojkar under lång tid presterat bättre i, till exempel matematik och naturkunskap.

Det finns även studier som visar att läsförmågan hos flickor är större än hos pojkar. Björnsson

diskuterar  pojkidealet  och  en  frågeställning  är  hur  svårrubbat  detta  ideal  är.  Pojkarnas

mansideal styrs enligt rapporten fortfarande ofta av traditionella ideal som hierarkier, styrka,

våld  och  konkurrens.  Många  pojkars  skolvardag  handlar  således  om  att  upprätthålla  en

maskulinitet  med  hög  status  och  samtidigt  anpassa  sig  till  skolans  krav.  Detta  menar

Björnsson står i kontrast till flickornas mer utvecklade könsidentitet, som idag rymmer både

arbete och familj i flickornas framtid. En av frågeställningarna i rapporten rör vem skolan

egentligen gynnar.3

1 Lena Kåreland (red.), Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola.
(Stockholm 2005)
2 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/26/10/webb%20inlagan.pdf
3 ibid. (2005)
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I Rickard Jonssons doktorsavhandling Blatte betyder kompis4 förhåller sig författaren däremot

kritiskt till moraliska omdömen som handlar om pojkar och deras skolgång. Jonsson menar att

så länge vi inte försöker förstå vad pojkar menar när de undviker att till exempel skriva en

sammanfattning av en bok de läst eller pratar om sex, leder diskussionerna om pojkar i skolan

till omdömen av moraliserande karaktär.5

 

För att hitta nya infallsvinklar som sedan kan leda till didaktiska överväganden, är det av

största vikt att ta reda på vilka karaktärer pojkar intresserar sig för. Pojkar och läsning är en

kombination som intresserar många svensklärare och forskare. Gunilla Molloy har exempelvis

i  sin  senaste  bok  När pojkar  läser och skriver6analyserat  pojkars  motståndsstrategier  och

argument  i  relation till  de texter  som läses i  grundskolan.  Något  som däremot  är  relativt

outforskat  är  karaktärens  egenskaper  och  vilken  funktion  dessa  fyller.  Egenskaperna  hos

karaktärerna är givetvis otaliga. Kan man dock hitta några gemensamma nämnare, underlättar

det för den lärare som vill entusiasmera pojkar till litteraturläsning. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är således att försöka identifiera vilka egenskaper karaktären helst

skall ha enligt pojkar i år 9.

Med utgångspunkt från syftet är mina frågeställningar:

• Vilken handling tilltalas pojkar av i litteraturen?

• Vilka egenskaper tilltalas pojkar av hos karaktären i litteraturen?

• Är pojkars identitet och syn på maskulinitet en hämsko då skönlitteratur skall läsas?

• Vad är det som avgör bokvalet då pojkar själva väljer litteratur som skall läsas?
     

4 Rickard Jonsson, Blatte betyder kompis – Om maskulinitet och språk i en högstadieskola (Stockholm 2007)
5 ibid. (2007) Sid. 20
6 Gunilla Molloy, När pojkar läser och skriver, (Studentlitteratur 2007)
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2. Tidigare forskning
I kursplanen för skolämnet svenska står det att: ”Arbetet med språket och litteraturen skapar

möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker.”7 Problemet

med detta torde vara att pojkar kan ha svårigheter att uttrycka just detta i relation till den

litteratur de läser. Min uppfattning är att en av anledningarna kan vara att den tillgängliga

litteraturen inte tilltalar många pojkar då läraren inte reflekterat över valet av litteratur, utan

väljer en bok som helt enkelt bara ska läsas. 

Gunilla Molloy8 beskriver hur starkt pojkars motstånd till litteraturläsning kan vara, och hur

det gestaltar sig. Hon pekar på vikten av att som lärare kunna göra individuellt anpassade val

av läromedel, men att även kunna göra val som främjar kollektivets behov. Hon menar vidare

att  dessa val  är  en av lärarens största  utmaningar.  Molloy diskuterar även skolans val  av

litteratur som ofta handlar om kärlek och relationer. Detta skulle enligt Molloy kunna vara

orsaken till pojkarnas motstånd till litteraturläsningen.9 

 En fråga att fundera över är om de böcker som läraren erbjuder
      kanske innehåller för mycket ”kärlek och relationer”, vilket skulle

           göra det redan kvinnoimpregnerade svenskämnet med loggskrivande
                                         och samtalsgrupper ännu mer ”kvinnligt”.10 

Påståendet att ”pojkar inte läser” är dessutom ett alldeles för enkelt påstående enligt Molloy.

Hon  menar  att  det  påståendet  kan  leda  till  en  självuppfyllande  profetia  och  en  allmänt

vedertagen sanning. Just detta påstående börjar nu luckras upp då det har visat sig att pojkar

läser, men oftast inte de texter som presenteras inom svenskämnets ramar.11 

7 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier, (2000, reviderad version 2008), Sid. 99
8 Gunilla Molloy, (2007)
9 ibid. (2007)
10 ibid.(2007)  Sid. 158
11 Gunilla Molloy, (2007)
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Molloy anser att det finns en problematik i att pojkar inte så ofta ser sina fäder läsa

skönlitteratur12 I familjen är det oftast mödrarna som står för litteraturläsningen. Detta kan

leda till ett avståndstagande till litteraturen från pojkarnas sida. Då pojkarna befinner sig i sin

konstruktion av manlighet kan de ta avstånd från aktiviteter där deras fäder inte finns

representerade.13

Nina Blomqvist och Vivika Weitz har skrivit C - uppsatsen Bland sotarpojkar, mugglare och

tvillingflickor”14 Författarna har fokuserat på pojkar och flickors favoritlitteratur och deras

kvantitativa  undersökning består  av  323 utdelade  enkäter  i  13  olika  skolar.  Resultatet  av

undersökningen pekade bland annat på pojkars val av författare. Av 15 böcker var endast en

författare kvinna. Detta menar Blomqvist och Weitz, är kopplat till de manliga författarnas

karaktärer som oftast är av manligt kön. Uppsatsförfattarna menar vidare att denna slutsats

även stämmer väl överens med Joseph Appleyards resonemang kring varför pojkar och flickor

läser, nämligen vikten av att kunna identifiera sig med karaktärerna i litteraturen.15

Lena Kåreland är en av medförfattarna till boken Modig och stark – eller ligga lågt16

Kåreland pekar på den genusordning varje samhälle bygger på.  Med detta menar hon det

mönster som finns mellan vad som anses vara kvinnligt respektive manligt inom varje enskild

kontext, och som således är knutet till olika sysslor som kan kopplas ihop med kön. I många

sammanhang är  det  manliga vanligen överordnat  det  kvinnliga.  Även skolans ämnen kan

symboliskt vara kopplade till kön.17

Pojkars  fascination  av  datorspel  och  film  beror  bland  annat  på  möjligheten  till  ett

identitetsskapande.  I  datorspel  och  film  är  våld  vanligen  förekommande,  något  som ofta

12 Gunilla Molloy, Läraren, litteraturen, eleven (Hls förlag 2002)
13 Gunilla Molloy, (2007)
14 Nina Blomqvist & Vivika Weitz, Bland sotarpojkar, mugglare och tvillingflickor – en läsarundersökning av
pojkar och flickor, 13-15 år, C-uppsats vid Södertörns högskola, 2003
15 ibid. (2003)
16 Lena Kåreland, (Red.), 2005, Sid. 10f
17 ibid. (2005) Sid. 11
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förknippas med maskulinitet. I det västerländska samhället är även maskulinitet förknippat

med begrepp som; professionell, strategisk och rationell.18 

Christina  Olin  –  Schellers  studier  i  bland  annat  pojkars  möten  med  fiktionstexter  i

svenskundervisningen visar på pojkars uppfattning om skillnaden mellan att läsa böcker och

se på film/spela datorspel. Det handlar bland annat om den intensitet som exempelvis en film

kan erbjuda. Då en bok endast kan erbjuda läsaren det tryckta ordet, kan en film erbjuda allt

från grafik till  musik. Inom svenskundervisningen har inte multimedier samma status som

skönlitteratur vilket leder till att pojkarnas färdigheter inom detta område inte utvecklas.19  

                      Forskning visar också att faktorer som att svenskundervisningen sällan
                      erbjuder entydiga svar eller anknyter till maskulint definierade aktiviteter
                      också kan spela in. Detta kan vara skäl till att också majoriteten av pojkarna
                      i min studie menade att svenskämnets texter inte var meningsfulla.20

Mats Björnsson diskuterar betydelsen av läsförmågan i en debattartikel i  Dagens nyheter21

2005. Björnsson menar att läsförmågan är grundläggande för fortsatt utbildning och även för

det framtida yrkeslivet. Skolan har en stor och viktig uppgift i och med att den skall få alla

elever att kunna samt att vilja läsa. Björnsson pekar på de undersökningar som visat att pojkar

läser  allt  mindre  under  sin  fritid  samt  att  de  även  anger  en  lust  till  läsning  i  mindre

utsträckning. Björnsson menar att enskilda skolor idag försöker arbeta aktivt med detta, men

att det inte räcker då det är uppenbart att mer behöver göras.22

Marie Nordberg och Tomas Saar problematiserar tidigare forskning som behandlar pojkar och

den  manliga  ”antipluggkulturen”.  Nordberg  och  Saar  refererar  bland  annat  till  Mats

Björnssons rapport23 och menar att flickor ställs mot pojkar där ett statiskt beteende går att

finna.  Vidare  menar  författarna  att  de  könsskillnader  som  diskuteras  har  sin  grund  i

maskulinitetsteorier  ”som  skapats  för  att  belysa  den  problematiska  manligheten  samt

18 Christina Olin- Scheller, Artikel: Filmmänniskor och datornördar – pojkars identitetsskapande genom
fiktionstexter, Marie Nordberg (Red.) Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och
skola, (Stockholm 2008) Sid. 193

19 ibid. (2008) Sid. 194
20 Ibid. (2008) Sid. 199
21 Mats Björnsson, DN-debatt, 1/9, 2005, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=456680
22 ibid. (2005)
23 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/26/10/webb%20inlagan.pdf
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klassrumsforskning om pojkar, maskulinitet och skola”24 Många av de studier som gjorts är

utförda  i  England,  USA och  Australien  och  författarna  menar  att  många  av  studierna  är

utförda för åtskilliga år sedan, samt att de även är utförda i samhälls- och utbildningssystem

som skiljer sig från det svenska.25 

Lena Kåreland pekar på att det i utländska studier har fokuserats på just pojkars svårigheter i

skolan.  Kåreland nämner bland annat forskaren Debbie Epsteins studie  Failing boys från

1998,  där  Epstein  beskriver  pojkarna  som  skolans  förlorare.  Även  skolforskaren  Elaine

Millard lyfter fram pojkarna som förlorare i Different Literate. Boys, Girls and the Schooling

of Literacy. Även om Millard studerat pojkars och flickors förhållningssätt till litteraturen,

mer än skolan i allmänhet. Enligt Millard blir avståndet mellan pojkar och litteraturen stort på

grund av den litteratur läraren väljer. Kåreland förtydligar att både Epstein och Millard har

studerat  pojkar  från  arbetarmiljö  i  England  och  deras  undersökningar  kan  därför  inte

automatiskt appliceras på svenska förhållanden.26

24 Marie Nordberg & Tomas Saar, Softarna, bråkstakarna och antipluggkulturen – om vikten av att också berätta
de andra historierna, Artikel i Maskulinitet på schemat, (2008), Sid: 207
25 ibid. (2008) Sid. 207f
26 Lena Kåreland, Kön och klass i Mats Wahls Vinterviken, Artikel i Modig och stark- eller ligga lågt,
Skönlitteratur och genus i skola och förskola,( 2005) Sid. 323
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  3. Teoretiska utgångspunkter
Att skapa en ordning av människor i kön är en ordningsstruktur som består av ett nätverk av

förväntningar,  processer,  föreställningar  och  fenomen.  Den  grundläggande  ordning  som

genussystemet innebär är en förutsättning för exempelvis politiska, ekonomiska och sociala

ordningar  i  samhället.  Genussystemet  bygger  på  två  principer,  vilken  den  första  är

isärhållandets lag som innebär att kvinnligt och manligt inte skall blandas. Den andra logiken

innebär att  mannen är norm och står  således högst  i  det  hierarkiska systemet.  Män utgör

normen  för  det  som  klassificeras  som  normalt.  Detta  eftersom  det  är  männen  som  är

människor.27

Yvonne  Hirdman  diskuterar  kvinnors  och  mäns  samhälleliga  positioner  ur  ett

genusperspektiv.  Mannen som norm är  en av  frågorna  som behandlas  i  Genus  –  om det

stabilas  föränderliga  former.  Mannen  som  norm  kan  beskrivas  som  att  mannen  är

”människan i relation till kvinnan”28

                            Genom att benämna män som normbärare, ger man dem en omständighet
                                  att förhålla sig till, en omständighet med såväl individuellt psykologiska,
                                  som sociala, historiska konekvenser. Denna manliga kolonialisation  av
                                  företeelsen människa har t.ex. självfallet skapat ett slags `”den vita mannens
 börda” som män mer eller mindre lyhört kan förhålla sig till, som skapar 

                      förpliktelser, ansvarsområden och privilegier (…).29

Detta citat pekar på att mannen som normbärare är något män ofta förhåller sig till och som

innebär privilegier, men också förpliktelser. Ett exempel på dessa förpliktelser skulle kunna

vara avståndstagandet från det som anses vara feminint.
                       

Vidare  pekar  Hirdman  på  den  ständiga  isärhållningen  av  de  två  dikotomierna  kvinnligt

respektive  manligt.  Detta  mönster  syns  tydligt  i  exempelvis  föreskrifter  om

genusarbetsdelningen  samt  inom  andra  detaljerade  praktiker.  Genusarbetsdelningen  kan

brytas om exempelvis en kvinna överskrider detta tabu. Detta kan då berömmas och tar i sig i
27 Yvonne Hirdman, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, Artikel i Genushistoria:
en historiografisk exposé, Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red.) (Lund 2004) Sid.117
28 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, (Malmö 2003)
29 ibid. (2003) Sid. 62f
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uttryck i  bland annat epitet  som pekar på att  kvinnan skulle ha manliga egenskaper.30 Ett

exempel på detta är att ”hon kör som en riktig karl” eller ”hon kan bära som en riktig karl”.

Detta  eftersom ett  visst  sätt  att  framföra  fordon eller  en viss  muskelstyrka hör ihop med

maskulinitet  och inte femininitet.  Om däremot en man skall  utföra ett  kvinnligt definierat

arbete ser situationen annorlunda ut.

                            Men om män ska göra kvinnojobb, då får det allt ske under vissa
                            former, så att det tydligt framgår att det inte handlar om bestraffning,
                            om hån, om förnedring. Han måste hållas oskadliggjord. Enklast sker
                            det om arbetsområdet omvandlas.31

                      

Hirdman beskriver ”en nästan lagliknande sats för arbetsbyte”32 vilket innebär att när män är

inne på kvinnligt genusimpregnerade områden måste själva sakerna de gör, samt själva 

området  förändras.  Hirdman  exemplifierar  detta  genom att  referera  till  Lena  Sommestads

avhandling som visar  på  hur  mejerskan,  ett  av  de  mest  genusimpregnerade  yrkena  under

1800-talets Sverige, förvandlades till ett manligt arbete under 1900-talet. Processen som ledde

till maskuliniseringen innehöll bland annat ett mekaniserande av själva mjölkningen samt att

ost- och smörtillverkningen professionaliserades och resulterade i en utbildning.33  Detta står i

motsats till när kvinnan träder in i de manliga domänerna. Här är det kvinnan själv som måste

förändras,  inte  förhållandena  omkring  henne.34 Just  denna  förändring  som  görs  för  att

anpassas till mannen, är ett exempel på mannen som norm. 

Begreppet  ”isärhållning”  är  särskilt  intressant  i  min  undersökning.  De  dikotomier  som

pojkbok respektive flickbok står för kommer att behandlas i min analys.

Begreppet  ”hegemoni”  innebär  att  en grupp kan upprätthålla  och hävda en ledande roll  i

samhället. I Robert Connells studie Maskuliniteter35 diskuteras bland annat relationer mellan

30 ibid. (2003) Sid. 66
31 Ibid. (2003) Sid. 67
32 Ibid. (2003) Sid  67
33 ibid. (2003)
34 Ibid. (2003)
35 R.W. Connell, Maskuliniteter, (Göteborg 1999)
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maskuliniteter såsom hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering. Hegemoni,

eller kulturell dominans tar sig i uttryck av över – och underordnade. Ett exempel på den

underordnade  maskuliniteten  är  den  homosexuella  maskuliniteten.  Men  även  den

heterosexuella kan vara av underordnad karaktär.

                    
                             Den homosexuella maskuliniteten är den mest iögonfallande,

                            men den är inte den enda underordnade maskuliniteten.
                            Vissa heterosexuella män och pojkar är också utestängda från 
                            legitimitetscirkeln. Processen markeras av en rik flora av 
                            smädelser: mes, sillmjölke, tönt, klant, morsgris, fegis, ynkrygg
                            mammas gosse, nolla osv. Även här är det uppenbart att det är
                            feminitet som utgör grunden för det symboliska nedsolkandet.36

Detta är ett exempel på den hierarki där den heterosexuella mannen är hegemonisk gentemot

den homosexuella maskuliniteten samt andra maskuliniteter som inte lever upp till normen.

Eftersom  mannen  är  människan  och  står  högre  hierarkiskt  än  kvinnan,  legitimeras

applicerandet av femininitet på de underordnade maskuliniteterna.

 Connell  menar  att  maskuliniteterna  är  rangordnade,  där  en  maskulinitet  således  är

hegemonisk  i  jämförelse  med  andra,  som  då  kan  klassificeras  som  marginaliserade.

Maskuliniteten i sig är den överordnade och är hegemonisk i jämförelse med till  exempel

femininitet.37

Connells teori går att applicera på min undersökning då maskulinitet kontra litteraturläsning

skall studeras. 

                 

36 ibid. (1999)  Sid. 102f
37 http://www.aktipedia.org/index.php/Raewyn_Connell
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4. Metod och material

Jag har använt mig av en kvalitativ samt en kvantitativ metod vid insamling av information.

Detta  då  både  dessa  sätt  att  insamla  information  kan  stärka  varandra.38 Den  kvalitativa

metoden består av tre stycken intervjuer med sex stycken pojkar i år 9. Pojkarna har blivit

intervjuade i par om två. Detta på grund av att de har möjlighet att reflektera och utveckla sitt

tänkande tillsammans. Intervjuerna består mer av samtal än av rena intervjufrågor. Jag har

utgått från ett par frågeställningar39 som informanterna sedan har fått utveckla relativt fritt.

Ämnesområdet  har  varit  avgränsat,  men  jag  har  haft  ett  öppet  förhållningssätt  för  att  ge

informanterna  möjlighet  sätta  ord  på  sina  funderingar  och  tankar  som  rör  litteraturens

karaktärer samt läsning i allmänhet. I min text kommer jag ändå att konsekvent använda mig

av begreppet intervju, även om situationen skulle kunna karaktäriseras mer som en dialog och

samtal. Varje enskild intervju tog ungefär 30 minuter. Intervjuerna spelades in på en diktafon

och transkriberades sedan till 38 sidor text.40

Samtliga sex pojkar har gett sitt  tillstånd till  att  ha sina namn i resultat- och analysdelen.

Eftersom  två  av  pojkarna  heter  Erik,  och  dessutom  var  ett  av  paren  vid  ett  av

intervjutillfällena har jag benämnt dem med Erik1 och Erik2. 

Den  kvantitativa  insamlingen  består  av  34  enkäter41 utdelade  till  pojkar  i  tre  stycken

niondeklasser. Enkäten delades ut av svensklärare under en svensklektion. Jag genomförde

först en förundersökning på pojkar i en annan skola. Detta för att testa om min enkät var för

otydlig i språk och formuleringar. Förundersökningen visade att enkäten var felkonstruerad på

så sätt att när pojkarna kom till den delen de själva skulle skriva egna svar, hade de tröttnat.

Jag tog således bort  de  frågor som var  kryssfrågor  och ersatte  dem med frågor där  egna

skrivna svar krävdes direkt.

Urvalet i den kvantitativa undersökningen består av enkäter som delats ut till tre svensklärare

på samma skola. Urvalet i den kvalitativa undersökningen har gått till så att läraren har valt ut

de elever som skall intervjuas. För att få så stor spridning som möjligt angående 

38 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder
(Studentlitteratur 1997), Sid.87
39 Se bilaga 1, Frågeställningar till intervjuerna 
40 Utskriften av intervjuerna finns hos författaren
41 Se bilaga 2, Enkät, Karaktären i litteraturen och deras egenskaperr
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sociokulturell bakgrund har jag bett läraren att inför intervjun, välja ut pojkar med så olika

kulturella preferenser som möjligt.

4.1 Reliabilitet
Eftersom jag till  stor del haft  min verksamhetsförlagda utbildning vid den grundskola där

undersökningen  utförts,  finns  det  anledning  att  reflektera  kring  informanternas  och  min

dialog. Eftersom jag besökt pojkarna i deras klass sedan år 6 är jag ett bekant ansikte för dem.

Detta kan således ha påverkat intervjun och även reliabiliteten, då pojkarnas svar omedvetet

kan ha styrts utifrån deras uppfattning om vem jag är, och vad jag förmedlat vara viktigt under

mina  svensklektioner  med klassen.  Att  intervjuerna utfördes parvis  har  både fördelar  och

nackdelar. En fördel är att pojkarna känner varandra väl och därför kan anses vara trygga i

varandras sällskap. Nackdelen, som kan påverka intervjusvarens reliabilitet, är att pojkarna

kan ha påverkat varandra i deras svar. För att uppnå högsta möjliga reliabilitet kompletterades

därför intervjuerna med enkäter. 

5. Resultat och analys
5.1 Val av litteratur och litteraturens karaktärer 
Det är ett  samstämmigt  resultat  som framkommit  i enkätundersökningen tillsammans med

intervjuerna. Pojkarna i undersökningen vill läsa om pojkar, men inte om pojkar som lever

precis som dom gör. Resultatet visar att det inte finns något intresse för att läsa om relationen

mellan man – kvinna, utan snarare om relationen mellan ond – god.

5.1.1 Enkätsvar 
Totalt deltog 34 pojkar i enkätundersökningen varav en hade oseriösa svar på enkätfrågorna. I

en av frågorna skulle pojkarna svara på vilken bok de tycker varit den bästa de läst.42 Av 33

42 Se Bilaga 3, Tabell 1. Favoritlitteratur enligt enkäten
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stycken svarade 5 stycken att de inte visste. 19 titlar nämndes bara en gång, vilket visar på

individuella val av litteratur. Endast 4 av böckerna hade kvinnliga författare. Dessa författare

var  Christina  Wahldén  som  skrivit  Kort  kjol,  Michelle  Paver  som  författat  Vargbröder,

Harry Potters J.K Rowling samt författaren till  Deltoras bälte, Emily Rodda. Jens Lapidus

Snabba cash nämndes 3 gånger och placerar sig högst upp på listan. J.R.R Tolkiens Sagan om

ringen nämndes 2 gånger och det gjorde även Harry Potter av J.K Rowling samt Svenne av

Per  Nilsson.  I  övrigt  fanns  flera  böcker  som  placerar  sig  inom  fantasygenren.  En  av

respondenterna uppgav Kalle Anka som bästa lästa bok, och en annan uppgav Manga –serien

Neruto av Masashi Kishimoto. Trots att dessa inte kan klassificeras som ”böcker”, fick de

ändå vara med på listan. Detta på grund av att de övriga svaren i enkäten var seriösa och jag

anser att de ändå svarat sanningsenligt på frågan.43

På frågan om hur karaktären ska vara för att fånga det enskilda intresset svarade endast 4

personer att de inte visste eller att det var olika. Resterande 29 hade aktivt beskrivit vilken typ

av karaktär som tilltalade dem mest. Det är intressant att se det mönster som framkommit i

pojkarnas svar. Att läsa om det vardagliga livets plikter och måsten samt dess relationer tycks

inte vara lockande. De flesta vill läsa om en karaktär av manligt kön och det skall vara en

karaktär  som besitter  andra  krafter  än  mänskliga.  Mystik  och  oanade  krafter  lockar  lika

mycket som äventyr och en farlig karaktär.

Nedan följer en presentation av vilka karaktärer pojkar vill läsa om när de själva får välja.

Tabell 2.

1. Han ska vara smart, komma på lösningar. Våga göra farliga uppdrag
2. En normal person som blir utsatt för något hemskt eller bara ovanligt.
3. Min ålder, kille.
4. Den måste vara med om många saker inte bara sitta framför datorn ex.
5. Jag tycker det är kul när man kan känna igen sig själv i boken som man läser.
6. Svårt att säga men kanske likna sig själv i sättet fast helt annorlunda i utseende.
7. En skön person
8. Modig, frank, intressant, aktiv och kul.
9. Jag tror jag föredrar mer vuxna karaktärer, fast jag bryr mig mera om handlingen än själva
karaktären.
10. Den ska kunna tala till mej på andra sidan boken.
11. Spännande, karaktären ska va konstig

43 Huruvida Kalle Anka och Manga-serien Neruto  klassificeras som litteratur  är inget jag diskuterar i denna
uppsats. 
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12. Jag tycker att hur huvudpersonen ser ut inte spelar någon roll, det är deras personlighet
som gör det. Den ska leva ett spännande och händelserikt liv.
13. Ung modern
14. Det ska vara en modern ung man med många intressen
15. En person ska vara mystisk, läskig. Det ska va en han.
16. Spännande och kanske ha något intresse som jag har.
17. Jag brukar inte tänka så mycket på personen utan på handlingen. Men i de flesta böcker
jag har läst så har det varit killar i runt 40-års åldern som varit huvudpersoner.
18. Farlig, intressant bra gjort
19. Kanske en hotad människa eller fantasibok eller vet inte de beror på
20. Det ska vara sexigt
21. Han ska vara äventyrlig och leva roligt och boken ska vara annorlunda
22. Ung kanske 16/17 år, kille, leva i en magisk värld
23. Många saker som händer under hela boken som inte är alldeles för överdrivna.
24. SON-GOKU kunna Kung fu och flyga
25. Det bästa är om huvudpersonen råkar ut för ett episkt äventyr, typ Illiaden
26. En fotbollspelare en känd kille eller något bråkigt gäng eller något
27. Det ska vara någon någorlunda häftig person (riddare, rymd, marin etc.) som ska slåss mot
ondskan
28. Helst ska det inte vara en helt vanlig person, något ska vara starkt utmärkande och
personens förflutna ska man inte helt känna till.
29. En karaktär som skrattar åt faror och som är lite dåraktig kan fånga mitt intresse. Jag gillar
också när karaktären är en förlorare i början av boken, men som blir hjälten i slutet.
Huvudpersonen kan gärna leva i slummen eller på en bondgård i början av boken och
karaktären ska helst vara en kille som liknar mig så att jag kan leva mig in i boken som mig
själv.

Majoriteten av pojkarna beskriver vilken typ av karaktär de vill läsa om. Spänning, äventyr

och magi dominerar listan. I svar nummer 17 påpekar respondenten dock att han inte tänker så

mycket på huvudpersonen utan att det är handlingen som är viktig. Trots detta har han oftast

läst böcker där en man i 40-årsåldern varit huvudpersonen. Detta pekar på att det kan finnas

en viss  omedvetenhet  i  de karaktärer  de tilltalas  av.  I  detta  fall  kan det  vara  så  att  olika

litteratur, av olika författare har lästs och pojken själv upplever att det finns en bredd i det han

har läst. Detta medför då att han anser att han inte läser om någon speciell karaktär, trots att

karaktären oftast är man och runt 40 år. Respondenten i svar nummer 20 uppger att ”det ska

vara sexigt”, vilket är en aning svårtolkat. Menar han att handlingen skall innehålla sex eller
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ska  själva  karaktären  beskrivas  som sexig,  och  är  det  en  man eller  en  kvinna  som skall

beskrivas?

Ulf Boëthius44 pekar på två anledningar till populärlitteraturens dragningskraft hos ungdomar.

Dels kan det bero på att just den litteraturen står i skarp kontrast till den litteratur som läses i

skolan.  Populärlitteraturen bildar  då  en  slags  motkultur  eftersom populärlitteraturen anses

föraktad inom skolans värld. Den andra anledningen är att populärlitteratur ofta innehåller

ämnen som övernaturligheter, våld, sex och skräck, ämnen som är tabu i skolan, och som

ungdomar i adolescensen tycks fascineras av mer än andra.45

I  Nina  Blomqvist  och  Vivika  Weitz  undersökning46framgår  vilka  böcker  som  är  de

populäraste bland pojkar i år 9. Intressant är att bland de tre böcker som ligger högst upp på

pojkarnas lista i deras undersökning, återfinns två av dem bland de tre populäraste böckerna i

min  undersökning.  På  första  plats  i  Blomqvist  och  Weitz  undersökning  finns Sagan  om

ringen  – serien, följt  av  Harry Potter – serien. Tredjeplatsen delas av  Liftarens guide till

galaxen,  Ondskan,  Flugornas  herre och  Romeo  och  Julia.  I  min  undersökning  hamnade

Sagan om ringen på delad andra plats tillsammans med  Harry Potter och  Svenne.  Snabba

Cash, som placerade sig högst upp, fanns inte 2003, då Blomqvist och Weitz genomförde sin

undersökning. Nedan redogörs för kommentarerna om varför den valda litteraturen är den

bästa de läst.

Tabell 3. Kommentarer om Snabba Cash

Den är as spännande hela tiden
Den har en intressant början och ett bra innehåll
Författaren använder ett nyanserat skrivsätt och handlingen är gripande

Tabell 4. Kommentarer om Sagan om ringen

Den  är  genren  fantasy,  den  är  spännande,  det  är  i  en  annorlunda  och  spännande  värld,
handlingen är bra och det finns häftiga monster.
Väldigt spännande plus att filmerna är bra!

Tabell 5. Kommentarer om Svenne

För den var roligt och mera värkligheten. Jag intreserar mig också mera åt värkligheten
44 Ulf Boëthius, Kontrollerade njutningar, Ungdomen och de litterära texterna, Artikel i Unga stilar och
uttrycksformer, Johan Fornäs (Red.) (Stockholm 1993)
45 ibid. (1993)
46 Blomqvist & Weitz, 2003
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Den va spännande

Tabell 6. Kommentarer om Harry Potter

Den är mystisk och spännande, den har rätt genre. Den får en att sluta tänka realistiskt, så
man kan delvis glömma vardagen, vilket är skönt ibland.
Den fångade bara mitt intresse direkt och jag gillade handlingen.

I  fem av  de  nio  kommentarerna  nämns  ordet  ”spännande”.  Endast  en  av  respondenterna

uppger att han gärna läser om verkligheten och något överraskande beskriver en pojke att han

tilltalas av författarens nyanserade skrivsätt.

På frågan vad det är som avgör när respondenterna själva skall välja en bok att läsa, svarade

12 av 33 att omslaget, det vill säga fram- och baksidan var avgörande. 5 stycken uppger att

författaren är viktig när en bok ska väljas. I tre av svaren fanns en mer utförlig beskrivning av

olika aspekter som beaktas vid val av litteratur:

Tabell 7. Exempel på svar angående litteraturval

1. Jag väljer en bok som har en genre som jag gillar. Boken ska helst inte vara så realistisk
för jag gillar att läsa om en annorlunda värld än denna. Boken ska också vara spännande.
2. Genren och delvis författaren avgör bokvalet. Jag tittar på omslaget och baksidan, och om
boken har rätt genre, omslagsbild och en intressant baksida så väljer jag den.
3. Jag kollar först genren, sen läser jag baksidan för att få veta snabbt om handlingen, och om
jag blir intresserad läser jag några sidor och bestämmer sedan.

I  samtliga  tre  svar  finns  begreppet  genre  nämnt.  Detta  sammantaget  med  de  utförliga

beskrivningarna (speciellt i svar 2 och 3) pekar på att det är vana läsare som vet hur de ska

hitta litteratur som tilltalar just dem.  

Det går att finna en röd tråd i pojkarnas val av litteratur och vilka karaktärer de vill läsa om.

Karaktären  skall  helst  vara  av  manligt  kön  och  ord  som mystisk,  spännande,  farlig  och

äventyrlig nämns. Den hegemoniska maskuliniteten innehåller traditionellt dessa adjektiv och

kan klassificeras som ”manligt” i den västerländska genusordningen. Här upprätthåller många

av  respondenterna  den  norm  som  pekar  på  vad  man  som  pojke  skall  lockas  och  vara

intresserad av. 
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Connell lägger stor vikt vid att det finns många olika maskuliniteter och att dessa har flera

inbördes  relationer.47 Den  hegemoniska  maskuliniteten  besitter  inte  några  specifika

karaktärsdrag, utan upprätthålls i olika mönster inom olika genusrelationer. Connell menar

även  att  en  viss  maskulinitet  höjer  sig  över  andra  vid  vissa  tidpunkter  och  är  kulturellt

bundet.48 Enkätsvaren visar att majoriteten av respondenterna svarar enligt den hegemoniska

maskulinitetens kriterier.

5.1.2 Svar från intervjuerna

I samtliga intervjuer nämner alla sex pojkar ordet ”spänning”. Att läsa om sin egen vardag

visar sig, precis som i enkäterna, inte tilltala pojkarna i intervjuerna. 

Erik1 berättar att han vill läsa om en farlig kille och att han gärna läser ”skräckböcker”. Med

en farlig kille menar Erik1 till exempel en mördare. Erik1 nämner vidare att han gillar att läsa

om ”gängbråk”, anledningen till detta är att det även händer på riktigt. 

Erik2 nämner Harry Potter som den bästa bok han läst. Han berättar att hans pappa läste den

första boken för honom när han var yngre och sedan har han läst böckerna flera gånger. Erik2

nämner magin och känslan som de ingredienser som gör att han tilltalas av boken. Att själva

karaktären,  Harry  Potter  är  intressant  beror  på  att  han är  ”the  chosen  one”  och  att  ”han

kämpar,  han ger  aldrig upp liksom, som de flesta andra gör”.  Men Erik2 tilltalas inte av

fantasygenren  i  allmänhet  utan  det  är  just  kombinationen  verklighet  och  magi  som  är

tilltalande:

                           Annars är det kul att det händer i……alltså, det är ingen annan värld
                                 eller så, det är ju i England, man känner igen sig när han går där på
                                 gatorna.

Även på Hampus lista ligger  Harry Potter högst upp. Även här är det magin som lockar.

Hampus poängterar att de vanliga människorna i boken inte vet om att det finns magi: ”då kan

jag tänka mig, tänk om det skulle va så här också”. Själva karaktären Harry Potter beskriver

Hampus som ”hjältemodig” och att han tänker mer på människor omkring sig än på sig själv.
47 Connell (1999)
48 ibid. (1999)
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På frågan om Hampus kan identifiera sig med karaktären svarar han att det kan han inte för

att: ”han är alldeles för mycket av det som är bra”.

Alborz  läser  gärna  om  en  fotbollsspelare  och  då  speciellt  om  något  som  händer  på

fotbollsplanen. Han anser att det är lika roligt att läsa om fotboll som att spela fotboll själv.

Anton vill helst läsa om en öde ö och tycker att det är spännande: ”Typ att man fastnar, när

planet kraschar.” Hampus pekar på karaktären som hjälte då han beskriver vad han helst vill

läsa om:
                            (…) det ska vara nåt avgörande för sitt land, sin familj, sin ja..
                                  sina vänner, asså sånt, inte bara handla om sig själv utan det  ska va
                                  nåt betydelsefullt.

Beträffande karaktärens fysiska egenskaper så verkar  inte  det  vara lika  viktigt  som andra

egenskaper.  Huvudsaken  är  att  de  är  väl  beskrivna.  Erik2  ger  ett  exempel  och  nämner

karaktären Marado i Jens Lapidus Snabba cash. Här får han upp en bild av en man som ser ut

som Paulo  Roberto,  fast  lite  större  och  starkare.  Även  för  Hampus  är  beskrivningen  av

karaktären viktig. Han nämner en karaktär i en av Jan Guillous Arn – böcker, Eskil:
                               (…) han är väldigt tjock, då kan man verkligen se honom som en
                                      riktigt bastant kille som nästan trycker i sig mat liksom.

Alborz pekar på att de fysiska egenskaperna kan vara av vikt i vissa situationer. Han drar här

paralleller till filmens värld och menar att det ibland krävs fysiska attribut som till exempel

styrka och muskler för att klara av en motståndare:
                                (…) ibland när man typ möter en person som är starkare kan man
                                       inte vara svag och ha inga muskler.

De flesta av pojkarna nämner att de helst vill läsa om någon som är lite äldre. Både Hampus

och Andreas berättar att de gärna läser om en karaktär som är runt 18 år. Hampus menar att:

”det är väldigt tråkigt om det bara är såhär typ tioåringar”

5.2 Läsning och kön
Under  intervjuerna  diskuterades  läsning  hemma  och  föräldrarnas  läsvanor.  Här  finns  ett

intressant samband. Alla 6 pojkar berättade att deras mödrar var aktiva läsare, men de som
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hade aktivt läsande fäder läste mest. Detta verifierar det som Molloy49 diskuterat, det vill säga

att pojkar kan ta avstånd från aktiviteter där deras fäder inte finns representerade. Men också

tvärtom, det fäderna gör, det kan även sönerna tänkas göra, i detta fall läsandet av litteratur.

Här  är  det  så  kallade  genuskontraktet  intressant.  Med  genuskontrakt  innebär  olika

föreställningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Detta kontrakt finns inom

alla områden och visar sig i allt från hur kvinnor och män skall prata, vilka kläder kvinnor och

män får använda etcetera. Detta genuskontrakt är osynligt mellan mannen och kvinnan inom

olika skikt, exempelvis mellan kvinnan och mannen socialt. Genuskontraktet ärvs sedan ofta

från mor till dotter och från far till son.50

Erik1 berättar att hans mamma läser ”väldigt mycket” men att hans pappa tittar på film. Själv

läser han inte böcker hemma. Erik2 läser ”då och då” och poängterar att hans pappa inte läser

böcker men det gör hans farfar. Eftersom det är viktigt för Erik2 att nämna farfaderns läsning

finns det anledning att tro att farfadern kan vara en förebild som han i viss mån identifierar sig

med. 

Erik2 läser ”då och då” vilket betyder att han läser hemma ibland, detta legitimeras då av

farfaderns aktiva läsning. Modern i  densamma familjen läser lite grann ”men det  är  mest

företagsböcker och sånt”. Slutsatsen av detta är att Erik2 är den mest aktiva läsaren av honom

själv, mamman och pappan. 

I Andreas familj är det bara hans mamma som läser. Andreas själv uppger att han aldrig läser

hemma.  I  Hampus  familj  läser  båda  föräldrarna  aktivt.  Där  läser  båda  föräldrarna  innan

sängdags,  varje  dag.  Ur  ett  identifikationsperspektiv  är  det  intressant  att  analysera  vad

Hampus  anser  om föräldrarnas  val  av  litteratur.  Om man  utgår  från  att  många  anser  att

litteraturläsning  är  en  ”kvinnosyssla”  finns  det  anledning  att  tro  att  Hampus  väljer  att

identifiera sig med sin pappa och hans smak. Detta för att distansera sig till något som anses

vara ”kvinnligt”:
                             (…) min mamma läser konstigare saker. Jag gillar min pappas 
                                   smak bättre, min mamma läser mer deckare.

49 Gunilla Molloy, (2002)
50 Yvonne Hirdman, (2004)
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Det visar sig att Hampus pappa faktiskt också läser deckare, men att Hampus mammas böcker

är  mer  ”invecklade”  och  ingår  i  en  serie.  Vidare  påpekar  han  att  pappans  böcker  är  lite

tunnare. Hampus tar ett exempel på en bok som är ”jättetunn” och handlar om specialuppdrag

under  andra  världskriget.  Det  är  sådana böcker  Hampus  lånar  av sin  pappa.  Här är  både

Hirdmans  begrepp  ”isärhållning”51 samt  Connells  begrepp  ”hegemonisk  maskulinitet”52

intressanta. De böcker Hampus mamma läser står för det kvinnliga och kategoriseras som

”konstiga”, medan pappans är de han gärna lånar. De böcker pappan läser är ”tunnare” och

handlar bland annat om uppdrag under andra världskriget, ett tema som är klassificerat som

typiskt  ”manligt”.  Här  skulle  den tunna boken med krigstema kunna vara  överordnad de

”konstiga” deckarna som läses i serie. Dessutom verkar inte Hampus pappas läsning bidra till

ett  vidgat  perspektiv  då  bokval  görs,  det  vill  säga  att  just  legitimerandet  av  själva

litteraturläsningen bidrar till att läsningen kan ske könsöverskridande. I detta fall verkar det

mer som om just pappans eget bokval bidrar till en gräns mellan vad som kan tänkas läsas och

inte.  Hampus  lånar  den  tunna  boken  om  krigsuppdrag  och  det  är  den  ”karlarna”  läser.

Alborz läser både böcker och sporttidningar hemma. Anton läser ingenting säger han först,

men uppger ändå att han läser serietidningar. Anton läser inte böcker för att han ”tycker det är

tråkigt, jag kommer aldrig in i boken”. Ändå uppger han att den bästa bok han läst är den inte

helt okomplicerade boken ”Flugornas herre”, som lästes med klassen i år 6. Både Alborz och

Antons föräldrar läser hemma, men böcker och läsning är något mer självklart för Alborz än

för Anton.

Diskussionen rörande valet av kvinnlig eller manlig författare visar att det inte är avgörande

när böcker som skall läsas väljs. Samtliga 6 pojkar uppger att det inte har någon betydelse.

Detta svar är något överraskande då enkätundersökningen visade att endast ett fåtal författare

var av kvinnligt kön när pojkarna uppgav vilken deras bästa lästa bok var. Respondenten i

svar nummer 1753 uppgav att han inte brukar tänka så mycket på vilken person han läser om,

utan att det är handlingen som är viktig. Trots detta har karaktären oftast varit av manligt kön

och i 40-årsåldern. Detta visar att det kan finnas en omedvetenhet även i valet av kvinnlig

respektive  manlig  författare.  Detta  skulle  kunna  karaktäriseras  som  ett  implicit

dikotomiserande där den kvinnliga författaren, och även karaktären, står mot den manliga,

som är den som omedvetet väljs.

51 Yvonne Hirdman, (2004)
52  R.W. Connell, (1999)
53 Se tabell 2
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Erik2 säger att han inte brukar tänka på författarens kön överhuvudtaget. Något som dock är

överraskande är Erik1s kommentar  rörande manliga respektive kvinnliga författare då han

säger: ”kvinnor skriver väl bättre? ” Denna kommentar är väldigt intressant då detta än en

gång kan kopplas till den sfär som anses vara kvinnans. Erik1 läser inte böcker hemma, utan

läser det som skall läsas i skolan. Trots detta frågar han lite försiktigt om inte kvinnor är bättre

författare. I Erik1s fall skulle det kunna vara så att han förknippar läsningen med en aktivitet

som endast hans egen mamma utövar. Här skulle litteraturläsningen kunna kopplas till  en

kvinnovärld full av känslor och kärlek, något Erik1 förknippar med kvinnor. 

Hans slutsats  skulle  därför  kunna vara att  kvinnor har  lättare  att  uttrycka just  kärlek och

känslor  och utifrån  detta  är  kvinnor  bättre  författare.  Hampus  refererar  till  Harry  Potter-

böckerna när författarens kön diskuteras:

                              Det spelar ingen roll, jag tycker att Harry Potter är skitbra till             
    exempel och den är ju skriven av en kvinna.

När pojkarna aktivt själva skall välja en bok att läsa läser de alltid på baksidan. Även om de

har fått tips av någon annan läser de först på baksidan. Hampus läser också ofta de första

sidorna för att se om hans intresse väcks för fortsatt läsning.

Samtliga  informanter  uppgav  att  litteraturläsning  varken  är  en  manlig  eller  en  kvinnlig

aktivitet, utan är en sysselsättning där båda könen finns representerade.

5.2.1 Flick- och pojkböcker
De  mest  framträdande  svaren  under  samtliga  intervjuer  och  hos  alla  sex  pojkarna  är

avståndstagandet från ”flickboken”. Det rådde ingen tvekan hos någon av pojkarna huruvida

det finns pojk – respektive flickböcker. Diskussionen angående dessa två kategorier av böcker

var den då alla sex pojkarna kunde ge motiverade svar och tydliga ställningstaganden. I denna

fråga var även Anton och Andreas säkra på vad de tyckte, något som var intressant då de inte

representerade  de  mest  pratsamma  under  intervjuerna.  Hampus  menar  att  det  inte  skulle

kännas bra att läsa en bok som kategoriseras som ”tjejig”: 
                                     

                                      Jag skulle aldrig själv kunna tänka mig att läsa Kitty-böckerna
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                                      till exempel. Det hade varit så fel verkligen.

När jag ställer frågan varför svarar Andreas att ”det är för tjejigt”. Jag frågar om Hampus har

läst  någon  Kitty-bok  eftersom han  menar  att  det  skulle  kännas  fel,  och  han  försöker  då

förklara varför han inte kan tänka sig att läsa någon:

                                (…) det är bara symboliskt fel för mig, det går inte att läsa
                                       det är bara sådär, nej, det funkar inte. Däremot läste jag Vi fem-böckerna
                                       när jag var liten.

                                

Hampus säger att det skulle vara ”symboliskt fel” för honom att läsa  Kitty-böcker, trots att

han aldrig har läst någon  Kitty-bok och egentligen inte alls vet hur han skulle uppleva en

sådan bok. Däremot nämner han att han läst Enid Blytons Fem-böcker som yngre, något som

Hampus anser vara okej att läsa. Tittar man på karaktärerna i de båda ovan nämnda böckerna

handlar Kitty-böckerna om flickan Kitty och olika fall och mysterier hon löser. Fem-böckerna

däremot innehåller även de mysterier, men här består huvudkaraktärerna av både pojkarna

Julian och Dick, men även av Anne och pojkflickan Georgina som helst av allt vill vara pojke

och därför kallar sig George. I Fem-böckerna dominerar således de maskulina karaktärerna,

något som skulle kunna legalisera läsandet av Fem-böckerna till skillnad från Kitty-böckerna. 

Erik1 menar att skillnaden mellan flick- och pojkböcker är att huvudkaraktären är en tjej och

att killar inte brukar läsa sådana böcker. Erik2 karaktäriserar flickboken som ”nån sån där

tonårsbok” och menar även han att detta är något som pojkar tar avstånd ifrån. När jag frågar

pojkarna hur det kan komma sig att de inte vill läsa en tjejbok svarar Erik1:

                                 Massa tjejsnack, asså om det är om en tjej, det finns såhär en bok
                                 som är som en dagbok, då vill tjejerna läsa om den.

                             
Anton förklarar  vad en killbok är  och pekar på hur  läsning i  allmänhet  ser  ut  för  pojkar

respektive flickor:

                           En faktabok det är en killbok för det är sånt….och text-tv och 
                                 tidningar. Killar läser alltid text-tv och tjejer läser alltid
                                 tidningar.
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Anton ger även han ett exempel på en flickbok: ”de där Mary-Kate – böckerna”, något han

aldrig skulle kunna tänka sig att läsa. Däremot kan inte Anton nämna någon bok som enligt

honom  är  en  typisk  pojkbok.  Detta  är  mycket  intressant  eftersom  Anton  först  nämner

faktaboken  som  den  typiska  killboken.  Att  han  sedan  inte  kan  nämna  den  maskulina

motsatsen till Mary-Kate – böckerna kan betyda att han egentligen inte ser en faktabok som

”riktig” litteratur, litteratur som exempelvis läses i skolan. Det är också intressant att någon

som uppger att han inte läser så ofta ger ett exempel på en flickbok, något han aldrig skulle

läsa. Kanske är det så att Antons bekantskap med litterära gestalter inte är så bred. Vilket kan

ta sig uttryck i att den litterära osäkerheten leder till att ett upprätthållande av den manliga

normen, det vill säga isärhållandet mellan manligt och kvinnligt, blir extra viktigt.  

Den enda som uppger att han skulle kunna tänka sig att läsa en bok som innehåller romantik

är Alborz:

                            Jag tycker om romantiska böcker när man har något problem
                                  då kan de va bra och läsa.

Alborz  kopplar  således  ihop  romantik  och  problem,  och  läsningen  av  de  ”romantiska

böckerna”  skulle  därför  kunna  ha  en  slags  terapeutisk  funktion  vid  till  exempel

kärleksproblem. Detta  är  något  överraskande då Alborz  är  den av informanterna som jag

upplever  värnar  mest  om sin  maskulinitet  och  gärna  synliggör  de  enligt  normen  typiska

manlighetsattributen  som fotbollsintresset  och  intresset  för  fysisk  styrka.  Att  som Alborz

kunna erkänna att romantiken kan vara intressant att läsa om ibland tyder på en viss trygghet.

Detta eftersom tryggheten i sig bidrar till självständiga val som på sikt breddar och utvecklar

den enskildes referensramar, inte bara inom litteraturen. 

Hampus kan titta på en bok och avgöra om det är en flickbok. Han kan inte förklara hur den

skall se ut för att klassificeras som en tjejbok utan ”man ser bara på den”. Hampus förklarar
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vidare att han även kan läsa texten på baksidan av boken för att avgöra om boken är en flick –

eller pojkbok. Han ger ett exempel: 

                                    Ja..eh..Camilla är fjorton år och jätteförälskad i Samuel, eh han,
                                    eller hon vill göra allt för att få honom….eh det känns bara så
                                    fel. Det känns inte som något man skulle vilja läsa, alltså som kille.

På frågan om det skulle stå tvärtom på baksidan av boken; Samuel är jättekär i Camilla istället

för Camilla är kär i Samuel, svarar Hampus att det fortfarande ”är lite för tjejigt” och att ”det

hade fortfarande blivit fel”. Här uppfattar jag att själva temat kärlek är det Hampus anser vara

det tjejiga. Det spelar alltså ingen roll om handlingen innehåller kärlek från en karaktär av

manligt kön där mottagaren är av kvinnligt kön, utan det är kärleken i sig Hampus tar avstånd

från. 

Här är det tydligt att den maskulinitet Hampus vill tillhöra är hegemonisk i jämförelse med en

maskulinitet som läser ”tjejböcker”, något han inte vill tillhöra. Litteratur innehållandes kärlek

är starkt förknippat med femininitet och därför blir isärhållandet viktigt.

Hampus karaktäriserar en pojkbok med innehållet: ”lite spänning, kanske lite action och så

lite dramatik”. Andreas relaterar till det Hampus sagt med kommentaren: ”deckare typ”.

Alborz karaktäriserar en pojkbok och dess innehåll som: ”Det är typ action och sånt där, bråk

och sånt” 

I diskussionen om flick- och pojkböcker med Andreas och Hampus, frågar jag vad de anser

Jan Guillous Ondskan vara för bok. Anledningen till min fråga om just denna bok, är att jag

vet att det är en bok som uppskattas av bägge könen och som ofta läses i skolan. Andreas

svarar bestämt att det är en pojkbok, men kan inte exemplifiera varför. Hampus anser att det

är ”både och” och förklarar att den är ”lite blandad”. Hampus menar att huvudkaraktären ska

”vara såhär hjälte” då han hjälper sin kompis. Samtidigt  handlar den om kärleken mellan

huvudkaraktären och ”hon som jobbar i köket”.

Att  huvudkaraktären  skall  vara  en  hjälte  får  enligt  Hampus  stå  för  det  ”manliga”  som

legitimerar epitetet pojkbok, medan ingrediensen kärlek gör att det även är en bok som skulle

tilltala läsarna av kvinnligt kön.
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När diskussionen förs kring valet av en bok med en kvinnlig respektive manlig karaktär är

Alborz den enda av de sex pojkarna som uttrycker att han skulle välja den med en kvinnlig

karaktär. I de böcker Erik2 har läst har huvudkaraktärerna varit av manligt kön. Han nämner

än  en  gång  de  så  kallade  ”tonårsböckerna”  och  menar  att  dom  har  en  flicka  som

huvudkaraktär. Erik2 anser att det är svårt att identifiera sig med karaktären i dessa böcker

och uttrycker att ”om det är en kille så förstår man sig på problemen”. 

Anne-Charlotte  Horgby  refererar  till  litteraturforskaren  Lars  Brink  i  sin  artikel  Pojkar

behöver pojkböcker.54 Horgby  pekar  på  att  litteraturläsningen  blivit  allt  viktigare  efter

införandet  av den nya läroplanen som kom 1994,  samtidigt  som pojkar  läser allt  mindre.

Brink  menar  att  pojkar  behöver  läsa  de  mer  traditionella  pojkböckerna  för  att  kunna

konstruera  sin  könsidentitet.55 Pojkarnas  uttalanden i  intervjuerna  verifierar  Brinks  teorier

kring detta. Brink menar också att det i vårt samhälle finns en beundran för styrka och kraft,

men  även  ett  förakt  för  svaghet.56 Detta  har  ett  samband  med  pojkarnas  svar  där  det

omedvetna föraktet för svaghet kan kopplas till det feminina. Styrkan och kraften får således

representera det maskulina, det som pojkboken innehåller.  

6. Sammanfattning och slutsatser

Nyckelordet som kan sammanfatta vad pojkar vill läsa om är begreppet ”spänning”. Överallt

dyker det ordet upp när favoritlitteratur eller tilltalande karaktärsdrag beskrivs. Många pojkar

läser och jag upplever att  pojkar tycker att  läsning och litteratur är  något positivt som är

tillgängligt för alla, oavsett kön. Karaktären de läser om däremot, skall helst vara av manligt

kön och några år äldre än dom själva är. Oanade krafter, mystik, action och hjälten i centrum

av detta är det många pojkar vill läsa om. Den manliga karaktären skall på något sätt vara

”utvald” och befinna sig i en värld där hans speciella krafter är avgörande. Karaktärernas ovan

nämnda  egenskaper  är  traditionella  enligt  den  västerländska  maskulinitetsnormen.  Dessa

egenskaper  är  således  tilltalande  eftersom  de  upprätthåller  denna  norm.  Karaktärernas

54 www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=347, (2006)
55 ibid. (2006)
56 Ibid. (2006)
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funktion kan då anses reproducera en bild av hur pojkar anser att de skall vara och förväntas

leva upp till.

Fädernas läsning kan påverka pojkar angående deras fritids- och skolläsning. Att under en

period  vilja  identifiera  sig  med  sin  pappa  är  helt  naturligt,  och  omedvetet  kan  då  vissa

sysselsättningar  och  ting  sorteras  bort  då  de  står  i  skarp  kontrast  till  pappan  och  hans

maskulinitet.  Maskuliniteten  och  läsning  av  en  ”flickbok”  är  enligt  pojkarna  två

motsatsförhållanden där isärhållandet legitimeras. Detta bidrar till att en del pojkar begränsas i

sin litteraturläsning eftersom upprätthållandet av maskuliniteten är viktigare.

Stor vikt läggs vid bokens bak- och framsida när litteraturval skall göras. Detta är något jag

upplever  begränsa snarare än entusiasmera till  ett  vidgande av exempelvis  litteraturgenrer

eller att upptäcka nya författare. 

Utifrån resultat och analys kan jag dra slutsatserna:

• Många pojkar läser, men är noga med att undvika böcker som karaktäriseras som
flickböcker.

• Karaktärerna som pojkar helst vill läsa om skall vara av manligt kön och inneha
egenskaper som gör att de är utvalda eller speciella.

• Karaktärens funktioner reproducerar den bild av vad som anses vara manligt

• Pojkars syn på vad som är manligt hindrar dem från litteraturläsning om de inte kan
identifiera sig med en läsande familjemedlem av manligt kön.      

7. Diskussion

Skolan och dess uppdrag är en ständig het potatis i den samhälleliga debatten. Ofta kommer

rapporter som pekar på hur svenska elevers kunskap ser ut. Media vrider och vänder på den

svenska skolan och den negativa kritiken som ibland får stor uppmärksamhet, oroar alla från

föräldrar  till  politiker.  Efter  4,5  års  regelbunden  verksamhetsförlagd  utbildning  vill  jag

poängtera att den negativa framställningen av den svenska skolan och i synnerhet av pojkars

negativa attityd kontra skolvärlden, inte motsvarar mina erfarenheter. 
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Jag har otaliga gånger observerat och bedrivit egna lektionspass inom svenskämnet . Och visst

finns det ett motstånd hos pojkar när litteratur skall läsas. Jag har själv sett hur många av

pojkarna helst vill gå iväg till något grupprum när litteraturläsning står på agendan, för att

sedan göra allt annat än att läsa. Jag har således velat belysa detta fenomen och tagit reda på

vad pojkar vill läsa om. Detta för att jag anser att jag som svensklärare måste lära mig att

frångå denna cementerade kanon som jag kanske omedvetet utgår ifrån.

En intressant aspekt är själva ansvarsfrågan. Svenskläraren har mål och betygskriterier som

skall eftersträvas. Hur detta görs är mycket upp till den enskilde läraren. Samtidigt finns de

pojkar  som  anser  att  litteraturläsning  är  tråkigt  och  meningslöst.  Det  är  i  denna

skärningspunkt  ansvarsfrågan  hamnar  i  fokus.  Eleverna  i  dagens  skola  skall  ta  ett  större

ansvar för sina enskilda studier, men det är läraren som måste ge eleverna de rätta verktygen

för att kunna ta detta ansvar. I denna diskussion torde ansvarsfrågan vara ett dilemma, men

luta mer åt lärarens håll. Detta eftersom det för läraren måste finnas en mängd olika sätt att nå

de olika målen på. 

Att kunna tillgodogöra sig olika texter är en del i den process som språkutveckling innebär.

Men läsning bidrar även till att skapa en mening i vår tillvaro, som leder till förståelse av vår

omvärld och oss själva. Litteraturläsning och identifikation har således ett samband.

I min undersökning återfinns två av de tre böcker som ligger högst upp på Blomqvist och

Weitzs57 lista över favoritlitteratur hos pojkar i år 9. Trots 5 år mellan undersökningarna har

Harry Potter och Sagan om ringen fortfarande en dragningskraft. Hur ska man då tänka när

litteraturval skall göras, varför är det inte okej att läsa  Harry Potter och Sagan om ringen i

skolan? Detta är svårt att konkret svara på men med tanke på att temat ond respektive god är

en ingrediens i båda dessa bokserier, ser jag inget hinder för ett tematiserande av detta. Jag

vill poängtera att jag som lärare efter min undersökning, inte förespråkar endast ett läsande av

ovan  nämnda  böcker,  utan  frågan  är  hur  jag  som svensklärare  skulle  kunna  arbeta  med

exempelvis  Harry Potter och Sagan om ringen för att med hjälp av temat ond - god kunna

knyta böckerna till annan litteratur. 

57 Blomqvist & Weitz, (2003)
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Ska man tvinga pojkar att läsa om ”kärlek och relationer” när de så uppenbart tar avstånd från

just  temat  kärlek  i  litteraturen?  En  anledning  till  pojkarnas  motstånd  till  ”kärlek  och

relationer” kan vara att huvudkaraktären är flicka/kvinna och kanske skriven av en kvinna.

Kanske  upplever  vissa  pojkar  att  det  blir  för  långt  avstånd  mellan  dem och  litteraturen.

Givetvis kan pojkar också läsa om relationer där kärlek har en central plats, men kanske är det

mer tilltalande om karaktären är en man/pojke. 

Att  läsa  om  kärlek  och  dessutom  i  en  så  kallad  ”flickbok”  var  helt  uteslutet  enligt

informanterna i mina intervjuer. Det stora problemet är att dessa böcker inte är något som

pojkarna faktiskt läser och har någon erfarenhet av. Jag upplevde att avståndstagandet från

flickboken symboliserade en markör mellan vad som är kvinnligt och vad som är manligt.

Den kvinnliga sfären ville de inte tillhöra då upprätthållandet av en maskulin norm var viktigt.

Att som svensklärare försöka tvinga sina elever till att läsa viss litteratur är uteslutet, men

tanken på att många pojkar kanske ”missar” en intressant berättelse som kan vidga perspektiv

och  kanske  föda  lust  till  fortsatt  läsning,  gör  att  man  får  överväga  sina  strategier.  Mina

erfarenheter  pekar  mot  att  svårigheterna  ligger  för  det  första  i  bokvalet,  då  läraren  ofta

”serverar” en bok och inte kan kombinera individuellt anpassad litteratur med ett kollektivt

avvägande. För det  andra har jag som ovan beskrivits själv sett  hur många pojkar tar till

flyktstrategier för att komma undan litteraturläsningen. Här skulle en lösning kunna vara den

uppskattade högläsningen, som tyvärr inte utövas så ofta i grundskolans högre åldrar. Om jag

som svensklärare tror mig ha funnit en bok som skulle tilltala pojkarna jag undervisar trots att

den innehåller temat kärlek men även andra ingredienser som spänning och äventyr, är detta

ett sätt att få pojkar som inte gärna läser att ta litteraturen till sig. 

Att oftare lyfta in multimedier i svenskundervisningen skulle kunna motivera pojkar till ett

större engagemang under svensklektionerna och litteraturläsningen. Detta handlar inte om att

”belöna” pojkar genom att exempelvis se filmatiseringen av boken när själva boken är utläst,

utan mer om ett givande och ett tagande. Ofta följer till exempel inte en film exakt bokens

handling och dessa detaljer uppmärksammas endast om boken först läses utförligt och sedan

diskuteras. 

Motståndet rörande temat kärlek är en viktig fråga som inte bör lämnas därhän. Mitt syfte

med denna undersökning var att ta reda på vad pojkar vill läsa om och vilken sorts litteratur

de helst läser. Men min avsikt är inte bara att hitta lämplig litteratur för att entusiasmera till
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vidare  läsning.  Pojkarnas  otroligt  starka  motstånd  till  de  så  kallade  flickböckerna  måste

belysas och diskuteras – i klassrummet. Det skulle exempelvis vara intressant att diskutera

kring den populäre karaktären Harry Potter. Skulle karaktären tilltala så många pojkar ifall

karaktären istället hette Henrietta Potter och hade samma egenskaper?  

Pojkarnas motstånd till det feminina grundar sig i ett upprätthållande av en maskulinitetsnorm

som  efter  min  undersökning  visar  sig  vara  relativt  omedveten.  Just  denna  omedvetna

maskulinitetsnorm är viktigt att belysa i exempelvis en klassrumsdiskussion. Det skulle vara

intressant att diskutera begreppet hegemoni58 och försöka lyfta fram tankar kring vad och vem

som klassificeras som överordnat i enskilda kontexter. Även begreppet  isärhållning59 torde

vara intressant att belysa. Detta eftersom dessa två begrepp hör samman då pojkarna visade på

ett starkt motstånd till ”flickboken”, det vill säga tog avstånd från något för att upprätthålla en

norm.  Min undersökning visar också att många pojkar faktiskt är intresserade av att läsa,

vilken är en förutsättning för en diskussion om genus och litteratur.

Att många bokval görs utifrån texten på baksidan av boken, samt hur framsidan ser ut, visar

vilken makt som ligger i händerna på de som bestämmer hur en bok skall se ut estetiskt. Detta

är en annan aspekt som skulle vara intressant att diskutera och experimentera kring. Skulle

pojkar i allmänhet välja en bok illustrerad med en svart bakgrund, orangea eldslågor och ett

par korslagda svärd med titeln: Kärlek i Rosendalen?

Jag har i min undersökning fått svar på mina frågor. Men det innebär även att nya frågor tar

form. Jag ser fram emot framtida uppsatser som fördjupar sig i diskussionen om pojkar och

deras  val  av  författare,  samt  diskussioner  om  litteraturval  kontra  bokens  layout.  Det

sistnämnda  skulle  även  kunna  kopplas  till  en  läromedelsanalys,  eftersom mycket  av  den

litteratur som läses i skolan placeras i ett rum i klassuppsättningar.

Det är bara att börja dialogen med pojkarna i klassrummet, att diskutera och ifrågasätta den

maskulinitetsnorm som många pojkar eftersträvar. Detta sammantaget med de individuella

och samtidigt kollektiva litteraturvalen är en utmaning för dagens svensklärare, men lång ifrån

omöjligt.

58 Connell, (1999)
59 Hirdman (2003)
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Bilaga 1

Frågeställningar till intervjuerna

• Förekommer läsning på fritiden? 

• Läser föräldrarna hemma?

• Att läsa, är det en sysselsättning som båda könen utövar?

• Finns det flick – respektive pojkböcker?

• Spelar karaktärernas fysiska egenskaper någon roll? 

• Bästa lästa boken?
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Bilaga 2 

Karaktärerna i litteraturen och deras egenskaper

Vilka är de senaste böckerna du läst? Nämn tre stycken.

Vem valde dessa böcker?

Om du valde någon av de senast lästa böckerna, vad fick dig att välja just den?

När du själv får välja vilken bok du ska läsa, hur tänker du då? Vad är det som avgör
vilken bok du väljer?

Beskriv hur karaktären/huvudpersonen i en bok ska vara, se ut och leva för att den ska
fånga ditt intresse. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vilken är den bästa bok du läst?

Varför är just den boken den bästa du läst?

Tack för din medverkan!
Camilla
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Bilaga 3

Tabell 1. Favoritlitteratur enligt enkäten

Antal svar och titel Författare
3 Snabba cash Jens Lapidus
2 Sagan om ringen JRR. Tolkien
2 Harry Potter J.K Rowling
2 Svenne Per Nilsson
1 Stormvarning Antony Horowitz
1 Alex rider Antony Horowitz
1 Ondskan Jan Guillou
1 Narnia – Häxan och lejonet C.S Lewis
1 Född till hjälte Percy Jackson
1 Ett judiskt levnadsöde Ferenc Göndör
1 A6171 – Jag överlevde Auschwitz Ferenc Göndör
1 Da Vinci - koden Dan Brown
1 En av grabbarna – En berättelse inifrån
Brödraskapet Firman boys

Johan Höglund

1 Kort kjol Christina Wahldén
1 Vargbröder Michelle Paver
1 Ondskans stjärna Antony Horowitz
1 Allt av Darren Shan Darren Shan (skräck/fanatsyförfattare)
1 Deltoras bälte Emily Rodda
1 Belgariaden - serien David Eddings
1 Bartimaeus – trilogin Jonathan Stroud
1 Manga – serien Neruto Masashi Kishimoto
1 Kalle Anka Walt Disney
1 Boken om laget som inte kunde vinna- Om
bajens fotbollsguld 2001

Sportbladet 2001

5 Vet inte
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