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Abstract 
 
Svensk titel: ”Jag är typ bara en sån som gillar att läsa” – en studie av pojkars läsvärldar på en 
högstadieskola i södra Stockholm 
 
Engelsk titel: ”I´m just the kind of person who likes to read” – a study of boys worlds of 
reading in an upper grammar school in Southern Stockholm  
 
Författare: Anna Wahlström 
 
Termin: Ht 2008 
 
Färdigställt: 2009 
 
Handledare: Boel De Geer 
 
 
Abstract: Every now and then, in media research studies and in various newspaper articles, 
schoolboys´ issues reading habits are discussed. Much of what is written concerns boys 
decreasing marks in the field of literature, in the Swedish language and also their negative 
attitude towards reading books. Some scholars claim that boys do not read because they 
consider reading books as a women´s duty. Other people believe that underlying causes for 
boys negative attitude towards reading is biological, that it´s genetic and consequently 
physical, and that male and female brains are functionally different. Another theory of today 
is that boys actually reads, but not that kind of texts and literature that they are exposed to in 
school.   
 
Based on a selection of these opinions and theories, and my own experience and interest for 
questions concerning school and gender, the aim of this studie was to examine boys worlds of 
reading. In other words to find out what boys habits of reading looks like, what they read in 
school and in their spare time, if they think the school library could supply them with books 
that appeal to their taste, and also when they read and how they choose what to read. Other 
questions were what their habits of reading are at home, if their parents reads books, if they 
have a morning paper and if someone read to them when they were younger. The overall 
question for the studie was: 
 
What do boys´ worlds of reading look likes?   
 
The method of investigation was using quantitative questionnaires with one hundred boys 
from an upper grammar school in a well-off area, and four qualitative interviews by phone 
with boys from the same school. All pupils were of age thirteen or fourteen.  
 
The result of this study made it obvious that these boys like to read, not just books but also 
other kinds of texts like, for example, computer game instructions, chat or sms. It´s also clear 
that when they choose fictious books to read, they have a taste for thrilling and dramatic 
adventures. The genre of literature is very important when it comes to boys´ interest of 
reading, and fantasy is without doubt the most attractive genre. 
 
 
Keywords: Pojkar, läsvärldar, läsintresse, läsvanor, literacy 
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1. Inledning 
Allt oftare står det att läsa i forskningsrapporter och i tidningsartiklar om pojkars bristande 
intresse och motivation för skolan i allmänhet och för ämnet svenska i synnerhet. I de 
nationella proven i svenska ligger pojkarna betydligt sämre till än flickorna (Skolverket 
2007), en försämring som för pojkarnas del bara tycks fortsätta. Teorierna om varför så 
många pojkar lyckas sämre är många. En del forskare menar att det har med psykologiska 
orsaker att göra, att det är en brist eller något motstånd hos pojkar som hindrar dem från att 
läsa, vilket är en uppfattning som även många lärare delar (Molloy 2007). Andra menar att det 
handlar om pojkarnas pågående konstruktion av manlighet som medverkar till att de medvetet 
tar avstånd från aktiviteter som anses vara kvinnliga, som exempelvis läsning av skönlitteratur 
(Brink 2005). Vissa forskare går ännu längre och menar att pojkarnas ointresse för språk och 
litteratur har med biologiska och genetiska orsaker att göra (Sullivan 2004, Gurian 2002). 
Pojkar är helt enkelt mer lämpade för att lösa matematiska problem än att läsa böcker (Pinker 
2002).  
 
Ytterligare teorier tar upp brister i läskunnigheten, sociokulturella samt socioekonomiska 
orsaker till pojkarnas låga intresse och kunskap inom det svenska ämnet. En aktuell teori just 
nu handlar om att pojkar visst läser och tycker om att läsa, men inte det som skolan erbjuder. 
Litteraturen i skolan är, enligt vissa forskare, helt enkelt inte anpassad för pojkarnas 
intressevärld (Brink 2005, Molloy 2007, Sullivan 2004). Ett sådant uttalande resulterar i 
många frågor. Vad är egentligen ett ”pojkintresse”? Är det tänkt att skolan ska erbjuda 
pojkarna en speciell pojklitteratur? Och vad är då det? Bidrar ett sådant tänk till att förstärka 
könsrollsmönsterna? Men om det nu är så att många pojkar tappar intresset för läsning i 
skolan på grund av att det inte finns litteratur som tilltalar dem, så borde det, inte minst ur 
skolsynpunkt, vara av stor vikt att undersöka vad pojkarna själva väljer att läsa, vad de läser 
samt hur de gör sina läsval.   
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att studera hur pojkars läsvärldar ser ut, vad de själva väljer att 
läsa för typer av texter och litteratur, hur deras läsvanor ser ut hemma och i skolan samt om de 
anser att skolan har böcker som tilltalar dem. Ytterligare frågor handlar om kompisarna spelar 
in i deras val av litteratur, om de tror att det är någon skillnad på vad pojkar och flickor väljer 
att läsa, samt om bokomslagens utseenden spelar in i deras val. Den övergripande frågan i 
undersökningen är: 
 
Hur ser pojkars läsvärldar ut? 
 
1.2 Avgränsningar 
Den empiriska undersökningen består dels av en kvantitativ enkätundersökning samt dels av 
kvalitativa intervjuer med fyra pojkar som går i samma klass i årskurs 7. Skolan är belägen i 
ett välbärgat medelklassområde i södra Stockholm. Fokus för undersökningen är pojkarnas 
läsvärldar, vilket här innefattar vad pojkarna läser, hur de väljer vad de ska läsa samt vad de 
har för syn på litteratur. Då undersökningen är fokuserad på pojkarnas läsning, har ingen 
jämförande analys gjorts med flickornas läsval. Det kommer inte heller göras någon djupare 
analys gällande frågor om det eventuellt finns några socioekonomiska eller kulturella orsaker 
till pojkarnas läsval.  
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1.3 Begrepp 
Centrala begrepp som används i detta arbete är  ”läsvärldar”, ”texter”, ”läsval” och 
”läsvanor”. Med ”läsvärldar” menas här de olika tryckta och skrivna ord som finns överallt i 
vår värld och som på ett eller annat sätt intresserar och påverkar oss. Det kan exempelvis vara 
böcker, tidningar, serier, men också textremsan på TV´n eller ett sms. ”Texter” innefattar i 
denna undersökning allt det som går att läsa, avkoda, med hjälp av bokstäver, alltså delarna i 
våra respektive läsvärldar. Det har således inget med det ”Vidgade textbegreppet” att göra där 
det, förutom skrivna och talande texter, även ingår bilder (Skolverket 2000). ”Läsval” är det 
som intervjupersonerna medvetet och självmant väljer att läsa och ”läsvanor” är det 
sammanfattande ordet för det som personerna kontinuerligt läser i skolan och på fritiden. 
Även begreppet literacy används i denna studie och menas här förmågan till olika 
kommunikativa handlingar, som exempelvis användandet av nya medier som datorer, 
dataspel, sms eller chat (Olin-Scheller 2008).   
 
 
2. Bakgrund och forskningsöversikt  
Det har gjorts både kvantitativa och kvalitativa, mer eller mindre vetenskapliga, 
undersökningar om pojkars läsning och om vad de själva väljer att läsa. Nedan följer en 
sammanfattning av en del av den forskning som gjorts på området, samt en redogörelse om 
vad det står om litteratur och läsning i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, 
samt i kursplanen i svenska. Som avslutande del i kapitlet följer ett utdrag av de läsfrämjande 
projekt för pojkars läsande som är aktuella just nu.  
 
2.1 Tidigare forskning och teorier om pojkars läsning 
Den allmänna bilden av idag är att pojkarna läser betydligt färre böcker än flickorna, vilket 
även syns i deras skolresultat (Björnsson 2005, Sullivan 2004). Bland annat visar Per Nilssons 
undersökning: ”Fritid i skilda världar” (1998), Karlsson & Lundqvist (2006) studie: ”Skolans 
inverkning på ungdomars läsning - vad läraren kan göra för att påverka främst pojkarnas 
attityd till skönlitteratur”, Wåhlin & Asplund Carlssons (1994) läsvanestudie samt 
Kulturrådets senaste rapport (2008) på att pojkar läser färre böcker än flickor. Även i Gunilla 
Molloys senaste undersökning: ”När pojkar läser och skriver” (2007) står det att läsa om 
pojkar som tycker det är tråkigt med skönlitteratur och hur ointresserade de är över att både 
samtala och skriva om böcker i skolan. Molloy (2007) menar att detta motstånd kan ha flera 
orsaker, dels kan det grunda sig i eventuella svårigheter att läsa och förstå själva texten, dels 
kan det bero på att eleverna anser det vara omanligt att läsa och skriva. 
 
Denna föreställning om att motståndet till läsandet skulle vara könsbundet grundar sig, enligt 
universitetslektor Lars Brink (2005), på vuxna mäns attityd till läsning. Många män anser att 
läsning är en typisk kvinnlig aktivitet som inte passar dem, vilket i sin tur påverkar de yngre 
pojkarnas betraktande av litteratur (Brink 2005). Män identifierar sig helt enkelt med andra 
män (Sullivan 2004). Om exempelvis en pojke aldrig ser sin pappa läsa en bok, då är risken 
stor att inte heller han kommer att börja läsa. För att förebygga denna negativa spiral är det 
också viktigt att föräldrarna, enligt Norberg (2003), upplyses om deras viktiga roll i 
grundandet av barnens läsvanor (Norberg 2003).  
 
Brink (2005) menar också att könsrollerna blivit otydligare nu än förr, vilket lett till att 
behovet för pojkarna att visa sin manlighet har ökat. Därför menar författaren att pojkarna 
måste få läsa vilka skönlitterära böcker de vill i skolan och att det ibland kan behövas 
traditionella ”pojkböcker” i de yngre åren då pojkarna bygger upp sin manliga identitet (Brink 
2005). De traditionella pojkböckerna har, enligt Furuland, Ørvig & Svensson (1994), sina 
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rötter i reseskildringar, pikaresromaner och i historiska romaner, medan man idag förklarar 
typiska pojkböcker som litteratur i genrerna äventyr, krig, spänning, deckare, fantasy och 
humor (Carleson 2003). För att överhuvudtaget få pojkarna att läsa skönlitteratur krävs det 
således, enligt vissa forskare, att det finns böcker i ovan nämnda genres att erbjuda pojkarna i 
skolan. Molloy (2007) poängterar dock att skolan, för att få pojkar att läsa, inte ska fortsätta 
reproducera ett stereotypt genusbeteende i valet av skönlitteratur. 
 
Enligt författaren och terapeuten Michael Gurian (2002), räcker det dock inte med att ge 
pojkarna en viss typ av litteratur för att få dem att läsa, ty orsaken till pojkars brist på intresse 
för litteratur är biologiskt och sitter i hjärnan. Vidare menar författaren att pojkarna, till 
skillnad från flickorna, endast använder halva hjärnan vid exempelvis läsning, och behöver 
därför extra stimulans i form av ljud, färger och rörelser för att få upp hjärnans aktivitet 
(Gurian 2002). Även den svenske hälsoförfattaren och f. d överläkaren Björn Liedén (2008) är 
inne på samma spår som Gurian och menar att de biologiska skillnaderna inte går att bortse 
ifrån. Liedén (2008) hyllar också den ovan nämnda psykologiprofessorn och författaren 
Steven Pinker och dennes verk ”The Blank Slate” (2002), där det noggrant och punktvist 
förklaras att kvinnors och mäns hjärnor, i flera avseenden, fungerar olika. Detta inte minst 
gällande exempelvis de språkliga kunskaperna där kvinnorna, enligt Pinker (2002), har ett 
övertag gentemot männen: ”Women are better spellers, retrive words more fluently, and have 
better memory for verbal material” (Pinker 2002 s. 345). Män är dock bättre på att lösa 
matematiska problem, speciellt de som är skrivna i ord (Pinker 2002). Att män och kvinnor 
skulle ha olika biologiska fallenheter gällande språk och ord, samt även litteratur, är ett 
uttalande som Liedén (2008) påpekar inte är politiskt korrekt, men dock tänkvärt och sant 
(Liedén 2008). 
 
Appleyard som i sin bok ”Becoming a reader” (1994) skriver om läsutvecklingen från 
barnåren till vuxen ålder, menar att det typiska för barn i mellanåren eller i ”den senare 
barndomen”, är att de intar rollen som hjälte eller hjältinna när de läser. Det handlar då om att 
identifiera sig med någon i boken, vanligtvis med en person av samma kön. Texterna som 
efterfrågas i detta stadium ska helst också domineras av dialog och action (Olin-Scheller 
2008), samt att intrigerna i berättelsen ska verka som en resa mot ett lyckligt slut (Malmgren 
1997). Senare, vid 10 -13 års ålder, kommer barnen mer att intressera sig för personerna i 
boken och vid 12 - års åldern börjar de även fundera kring etiska frågor, samhällsfrågor och 
historia. Det är i detta stadium, i adolescensen, som läsaren intar rollen som tänkare 
(Appleyard 1994). Appleyard har dock kritiserats av andra forskare, inte minst gällande 
indelningen av läsåldrarna. De menar helt enkelt att barn inte genomgår samma utveckling 
som läsare samt att den idealtyp som Appleyard tycks skildra, endast rör utvecklingen hos ett 
fåtal barn och ungdomar (Malmgren 1997). Vidare menar kritikerna att det finns andra 
aspekter som spelar in i läsutvecklingen, till exempel sociokulturella faktorer (Brink 2006). 
Men oavsett om Appleyards indelning av läsåldrarna stämmer eller ej, så visar även Brinks 
(2005) forskning på att pojkar i en viss ålder är i behov av manliga förebilder. 
 
Även Norberg (2003) skriver i sin bok om hur viktigt det är för pojkar att ha bra förebilder. 
Då det handlar om läsning av böcker, påverkas exempelvis många pojkar av hur deras 
personliga idoler inom idrott eller musik ser på litteratur. Ett negativt uttalande om böcker 
från en stor stjärna, bidrar troligtvis till en negativ syn på litteratur även hos pojkarna. Om det 
då inte heller finns ett intresse för böcker, varken i hemmen eller bland kompisarna, blir 
utmaningen stor för läraren att få dessa pojkar att börja läsa (Norberg 2003).  
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Då det kommer till litteraturval är pojkarna, enligt Brink (2005), mer individualistiska än 
flickorna, som oftast läser samma böcker som sina kompisar. Wåhlin & Asplund Carlsson 
(1994), menar att om det gäller att välja en favoritbok, så lever flickor och pojkar i nästan helt 
skilda världar. Det ska gärna finnas äventyr, spänning, action och humor med i de böcker som 
pojkarna väljer (Jönsson m. fl. 1993), ämnen som inte alltid gillas av skolans kultur (Horgby 
2006). Sullivan (2004) påpekar här att skolan är mindre respektfull över vad pojkar vill läsa 
och att lärare oftast väljer böcker som är mer anpassad för hur flickor tänker (Sullivan 2004). 
Huvudpersonen i boken är också viktig (Appleyard 1994). Det ska helst vara en manlig 
huvudperson, är det en kvinna väljs den boken oftast bort av pojkarna (Graumann & 
Långbergs 1998). Men inte bara en manlig huvudperson lockar pojkarna i deras bokval, utan 
även vem som författat boken spelar in. Enligt Norberg (2003) är det manliga författare som 
exempelvis Henning Mankell, Mikael Niemi, Per Nilsson, Ulf Stark och Mats Wahl som 
tilltalar pojkarna (Norberg 2003). 
 
I Molloys (2007) undersökning visade det sig att ingen av pojkarna i undersökningsgruppen 
betraktade sig själva som läsare. Även de pojkar som Molloy visste läste mycket och som 
kom från läsande hem, dolde detta inför sina klasskamrater. I stället solidariserade de sig med 
de pojkar som ställde sig negativa till läsning av skönlitteratur och som ansåg att läsning var 
en meningslös aktivitet. Denna typ av grupplojalitet är något som är vanligt bland pojkar i en 
viss ålder och som även Reuterstrand (2005) behandlar i sin artikel. Författaren menar att 
många pojkar i skolan lever efter gamla enkönade gruppnormer där gruppen är viktigast och 
där man ska offra sig för något större än sig själv. Denna traditionellt manliga kompisvärld 
kan då resultera i attityder som att riktiga män inte läser skönlitteratur och blir akademiker, 
utan de skaffar i stället ett vanligt hederligt jobb (Reuterstrand 2005). 
 
Egerfält & Westlund (2006) har gjort en kvantitativ enkätstudie av pojkars läsintresse i fyra 
klasser i årskurs 7. I studien jämför de skolor som arbetar aktivt med att utveckla ett bra 
skolbibliotek, med skolor som inte satsar på detta. Resultatet av deras undersökning visar att 
läsintresset bland pojkarna på den bibliotekssatsande skolan är betydligt större än i den icke 
bibliotekssatsande skolan. Studien visade också att bibliotekariens intresse och kunskaper 
spelade in för pojkarnas ökade intresse för litteratur (Egerfält & Westlund 2006). 
 
Olin-Scheller (2008) har gjort en omfattande studie om gymnasieelevers textvärldar på 
fritiden och i skolan. Författaren poängterar att barn och ungdomar idag lever i ett nytt 
medielandskap, en värld som skiljer sig kraftigt från skolans ålägganden. Dokusåpor, film, 
chat och dataspel konkurrerar ut skönlitteratur. Skolans traditionella normer stämmer således 
dåligt överens med den verklighet som eleverna annars lever i (Olin-Scheller 2008).   
 
2.2 Tidigare undersökningar om ungdomars läsning i Sverige och i Norden 
”Læs! les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner i Norden” (2004), är en rapport i två delar 
som dels handlar om 9-15 åringars läsvanor på fritiden i Danmark, Sverige och Norge, samt 
dels vad de respektive länderna gör för att främja bokläsandet bland barn och ungdomar. 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att yngre barn, i alla tre länderna, läser mer än de 
äldre. Redan i 10-års-åldern minskar läsandet i Danmark och i Sverige och Norge har läsandet 
sjunkit rejält i 13-14-års åldern. I siffror räknat läser yngre svenska barn i snitt 4 böcker/ 
månad, de norska barnen 3,5 och i Danmark 2,8 böcker på en månad. När de sedan blivit äldre 
sjunker siffran till knappt en bok per månad i alla de undersökta länderna. Orsaken till att 
läsandet minskar så dramatiskt beror, enligt forskare Anette Øster (2004), på att ungdomarna 
förknippar bokläsandet med barnaåren och att de idag betraktar sig själva som tonåringar 
mycket tidigare än förr. Anledningen till att Sverige ligger bäst till gällande barn och 
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ungdomars läsning, förklarar Øster (2004) med att det finns en bättre lästradition i Sverige 
och att det satsas mer på själva lusten att läsa. Det finns även en rad läsfrämjande projekt som 
exempelvis  ”En bok för alla”, ”Läs 2000” och ”Barnboksveckan” som alla fokuserar på 
själva glädjen och lusten till att läsa, vilket gynnat läsandet i landet (Øster 2004).  
 
De danska forskarna Anette Steffensen och Torben Weinreich (2002) har undersökt 
läsvanorna bland danska barn i åldrarna 9-12 år. I undersökningen, ”Børn læser bøger. 
Læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning”, ingick det 901 barn som fick svara på frågor om hur 
mycket de läser, vilka typer av böcker de helst läser, vilka böcker de senast läst, vilka 
erfarenheter de har av högläsning samt var de föredrog att läsa. Resultatet av undersökningen 
visade bland annat att pojkars läsande ökat från år 1993 till år 2000. År 1993 var det 38 % av 
de tillfrågade pojkarna som sa att de sällan eller aldrig läser, medan svaret på samma fråga 
2000 var 32%. Det visade sig dock att ju äldre barnen blev, desto mindre ägnade de tid åt att 
läsa. Pojkar föredrar också, enligt resultatet av undersökningen, historiska, spännande och 
humoristiska böcker, medan flickorna helst väljer verklighetsbaserade böcker, äventyr och 
hästböcker. Några favoritförfattare, som både pojkarna och flickorna nämnde, var Astrid 
Lindgren, H.C. Andersen och Ole Lund Kirkegaard. Övriga resultat visade att flickor läser 
mer än pojkar och att de böcker som pojkarna väljer att läsa, genremässigt är mer varierat än 
flickornas litteraturval. Två tredjedelar av intervjupersonerna hade också, eller har haft, någon 
som läst högt för dem hemma när de var yngre. De barn som svarade att de aldrig själva läser 
någon bok, svarade även att de aldrig haft någon som läst för dem när de var yngre. Slutligen 
visade undersökningen på att barn vill ha det mysigt när de ska läsa. De 
vill gärna ligga i sängen eller sitta i en fåtölj, äta godis och lyssna på musik (Steffersen & 
Weinreich 2000, Ögland 2003).            
 
2.3 PISA  
OECD, (Organisation for Economic Co-operation and Development), projektet PISA, 
(Programme for International Student Assessment), har till syfte att undersöka hur väl 
förberedda femtonåringarna är att möta framtiden efter avslutad grundskola. Eleverna i 
respektive land får genomgå en rad prov i ämnena matematik, naturvetenskap samt 
läsförståelse. En viktigt del med undersökningen är att se hur eleverna kan sätta in förståelsen 
i ett sammanhang, att använda kunskaperna i vardagslivet och kunna tolka, reflektera och 
analysera. Ett annat mål med undersökningen är att länderna, genom att upptäcka eventuella 
brister i sina skolsystem, har möjlighet att genomföra åtgärder för att utveckla skolan till det 
bättre (Skolverket 2008).  
 
Läsförståelse i PISA syftar således till att: studera elevers förmåga att söka information, tolka 
texter samt reflektera över och bedöma texters innehåll och form för att uppnå sina egna mål, 
utveckla sina kunskaper och sin potential och kunna delta i samhället. Läsförståelse som är 
en översättning av ”reading literacy” definieras alltså bredare i studien än att bara gälla 
läsförmåga (PISA 2007 s. 12). I resultatet av denna del i undersökningen fick Finland 547 i 
medelpoäng, vilket var högst av de nordiska länderna  På andra plats hamnade Sverige med 
507 poäng, på tredje plats Danmark med 494 poäng, samt på delad fjärdeplats, Norge och 
Island, med 484 poäng. Genomsnittspoängen i alla OECD- länder uppgick till 492 poäng. 
Sammanfattningsvis hamnade således Finland, Sverige och Danmark över medelvärdet, 
medan Norge och Island hamnade under.  
 
Hur ligger då pojkarna och flickorna till i läsförståelse i de nordiska länderna? I nedanstående 
tabell visas vad pojkarna respektive flickorna i de nordiska länderna fick för poäng i 
läsförståelse i PISA undersökningarna år 2000 samt 2006. 
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Tabellen visar även ländernas förändring av medelvärde mellan dessa år.  
 
 
Tabell 1. PISA. Medelvärde i poäng av delen läsförståelse. En jämförelse år 2000 och 2006 
mellan de nordiska länderna och länderna anslutna till OECD. 

 
 
Sammanfattningsvis kan det utifrån Tabell 1 konstateras att: 
 
1. Flickorna läser bättre än pojkarna i alla de nordiska länderna. Minst resultatskillnad är det i  
Finland och störst skillnad är det i Norge och på Island. 
2. År 2000 hade pojkarna i de nordiska länderna högre, eller samma, poäng som i OECD. 
3. År 2006 låg pojkarna i Finland, Sverige och Danmark över OECD:s medel. 
4. De finska pojkarna och flickorna har högst poäng i läsförståelse. 
5. De isländska pojkarna och flickorna har lägst poäng i läsförståelse, tätt följt av de norska 
ungdomarna. 
6. De två länder där resultaten mellan år 2000 och 2006 visar störst försämring är på Island 
och i Norge. 
7. Enda land där resultaten för pojkar och flickor förbättrats mellan år 2000 och 2006, är i 
Finland.  
 
2.4 Om läsning och litteratur i Lpo 94 och i kursplanen i svenska  
I skolans styrdokument står det att en god läsförmåga har stor betydelse för skolarbetet och 
för barns fortsatta språkutveckling. För att även aktivt kunna delta i samhället, läsa litteratur 
och utveckla fantasin, är läskunnighet en förutsättning (Skolverket 1994). I kursplanen för 
svenska står det bland annat att: Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna 
möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att 
uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Vidare står det att: Språket och litteraturen 
har stor betydelse för den personliga identiteten samt att: Skönlitteratur, film och teater bär 
en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar (Skolverket 2000 s.1). 
Under rubriken: Mål att sträva mot, står det att skolan i sin undervisning i svenska ska sträva 
efter att eleven: …utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 
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läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och 
uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte 
och karaktär (Skolverket 2000 s. 1), får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att 
möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden 
och andra delar av världen (Skolverket 2000 s. 2). 
 
Övrigt om skönlitteratur i kursplanen i svenska står det att: Skönlitteraturen, filmen och 
teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, 
tragik och glädje. De hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten samt ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 
annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 
formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 
förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder. Skönlitteratur ger även 
kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. 
 Den ger perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den 
individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora 
livsfrågorna (Skolverket 2000 s. 3). 
 
2.5 Aktuella läsfrämjande projekt för pojkars läsande i Sverige  
”Muhammad från Frostmofjället”, är ett läsfrämjande projekt som Länsbiblioteket i 
Västerbotten arbetar med. Projektet riktar sig till pojkar i minoritetsgrupper, alltså de som 
ligger sämst till i statistiken. Initiativtagarna menar att om pojkar i vissa utsatta grupper inte 
läser böcker, kan det bero på att det inte finns några böcker som berör dem. Därför satte 
initiativtagarna igång med arbetet att skriva en ny bok, en bok som pojkarna själva är med och 
formar. I en boxningslokal träffar projektledaren Dan-Ove Willman, en gång i veckan, fyra 
grupper av pojkar och män i olika åldrar för att låta dem berätta sina historier. De muntliga 
berättelserna ska, om allt går enligt planerna, bli en färdig bok 2010 (Olevik 2008). 
 
Ett annan satsning är läsprojektet: ”Läs för mig, pappa!”, där fackförbunden inom LO och 
aktiebolaget ”En bok för alla” samarbetar för ökad läsning bland pojkar och män. Syftet är att 
män ska börja läsa mer böcker, både för sig själv och för sina avkommor, och visa barnen att 
litteratur även ingår i männens värld (Klaesson 2008). Projektet, som pågått i nio år, har 
hitintills resulterat i att över tusen pappor fått utbildning i konsten att läsa böcker för sina barn 
(Olevik 2008). 
 
På Myrsjöskolan i Nacka utanför Stockholm bedrivs ett särskilt läsprojekt för att öka läslusten 
hos eleverna, inte minst bland pojkarna. Samtliga elever i alla klasser och i ett flertal ämnen, 
får här extra mycket tid för läsande. Syftet är att visa att läsning faktiskt ingår i alla ämnen 
och inte bara inom svenskämnet. Då en av skolans lärare även noterade att elevernas 
inställning till läsning och litteratur skiljde sig markant åt mellan könen, att pojkarna läser 
mindre och att de aldrig pratar om det lästa, startade hon läsprojektet, ”Riktiga män läser” 
med sina sjätteklassare. Som en del i projektet ville läraren att eleverna skulle få bra 
läsförebilder och bjöd därför in sina manliga kolleger som fick berätta för eleverna om sina 
läsvanor och också tipsa om sina favoritböcker (Skolverket 2006). 
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3. Metod och material 
Nedan följer en beskrivning om hur undersökningen gick till, vilka metoder som användes för 
att närma sig ämnet samt vilka tekniker som användes för att samla in material. 
 
3.1 Urval 
Urvalet för undersökningen är alla pojkar i åk 7 på en skola i södra Stockholm. Skolan, samt 
flera av eleverna, är undertecknad bekant med sedan tidigare, vilket förmodligen underlättade 
möjligheten till denna undersökning. Att göra ett icke slumpmässigt urval, som i detta fall, 
och välja ut personer ur en population som man i sitt dagliga liv kommer i kontakt med eller 
som man är bekanta med sedan tidigare, kallar Trost (2007) för att göra ett 
bekvämlighetsurval. I statistisk mening kan dock inte detta urval representera alla pojkar i åk 
7, utan endast pojkarna i åk 7 på den undersökta skolan.    
 
En variant av bekvämlighetsurval är den som Trost (2007) kallar för snöbollsmetoden, vilken 
går ut på att forskaren, efter att ha pratat med en person, får tips om vem som skulle kunna bli 
nästa person att intervjua. Här användes denna typ av metod när urvalet till intervjupersoner 
skulle ske. Då önskan var att kunna göra en jämförande analys mellan informanternas svar, 
innebar det att pojkarna på något sätt skulle skilja sig i frågan om deras läsvanor. I detta fall 
fick två av pojkarna representera ”läsare” och de andra två  ”icke-läsare”. Givetvis menas inte 
denna kategorisering att två av pojkarna läser och att de andra två inte gör det, utan det 
handlar om huruvida de själva tycker om att läsa eller ej. Den person som bäst kände till 
elevernas läsvanor och inställning till litteratur och som kunde tipsa om lämpliga 
intervjupersoner till detta strategiska urval, var pojkarnas svensklärare.  
 
3.2 Intervjupersonerna 
De fyra pojkar som slutligen valdes ut för intervjuerna går alla i samma klass. Kortfattat kan 
Pojke A presenteras som en person som tycker väldigt mycket om att spela spel och chatta på 
datorn. Som avkoppling väljer han dock att läsa böcker, helst fantasy och helst då Harry 
Potter. Han bor i en villa i södra Stockholm tillsammans med sin mamma, pappa och en 
syster. Båda föräldrarna arbetar och har akademisk utbildning. Pojke B bor i en villa i samma 
område som pojke A. Familjen består av en mamma, pappa och sex barn i åldrarna 4 till 13 år. 
Båda föräldrarna har akademisk utbildning, dock är mamman sedan flera år tillbaka 
hemmafru. Han läser gärna och samlar även på Tolkiens böcker ”Sagan om ringen” med olika 
tryckningar och omslag. Pojke C bor i en lägenhet, en bit ifrån de andra två pojkarna, 
tillsammans med en mamma och en pappa. Föräldrarna är från Syrien och kom till Sverige för 
18 år sedan. Pappan har en butik och mamman är arbetslös. Hans stora intressen är fotboll, 
TV- spel och att syssla med datorn. Att läsa är det värsta han vet, speciellt böcker. Pojke D 
tycker inte heller att ”det är skitkul att läsa”. Han vill hellre spela innebandy och vara med 
kompisarna. Familjen innefattar en mamma och pappa, som båda har akademisk utbildning, 
samt fyra barn. Även de bor i en villa och i samma bostadsområde som Pojke A och B.   
 
3.3 Enkäter 
För att få en övergripande bild av pojkars läsvärldar, genomfördes först en kvantitativ 
enkätundersökning med alla sjundeklassare på den undersökta skolan. Alla elever som vid 
tillfället kunde deltaga, pojkar och flickor, fick besvara en enkät med 25 stycken frågor 
exklusive ett antal följdfrågor, med slutna respektive öppna svarsalternativ. Anledningen till 
valet av enkätmetod var att många personer kunde besvara enkäterna samtidigt samt att 
bortfallet vid denna typ av gruppenkäter brukar bli litet (Dahmström 1991). Konstruktionen 
av frågeformuläret, med både öppna och slutna svarsalternativ, valdes här för att 
respondenterna skulle få möjlighet att besvara frågorna med egna ord eller för att de skulle 
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kunna motivera ett tidigare angivet svar. Då flickornas enkäter ej skulle användas i denna 
undersökning, sorterades dessa bort. Kvar blev pojkarnas enkäter, vilka sammanlagt uppgick 
till antalet 100.         
 
3.4 Intervjuer  
För att också få en fördjupad förståelse i frågorna rörande pojkarnas läsvanor, användes även 
kvalitativa telefonintervjuer i undersökningen. Anledningen till valet av intervjumetod var att 
det vid några tillfällen blev svårt att få ihop tid till möte och att det då blev enklare att 
genomföra intervjuerna via telefon. För att sedan skapa en så likvärdig intervjusituation som 
möjligt, intervjuades alla fyra personerna på samma sätt.  
 
3.5 Genomförandet av enkäterna 
Sammanlagt var det nio klasser och 189 elever som besvarade enkäterna. 
Undersökningsmaterialet överlämnades till respektive klass där elevernas mentorer delade ut, 
övervakade och samlade in det färdiga materialet. Enligt närvarande mentorer tog det ungefär 
femton minuter för eleverna att besvara frågeformulären.  
 
3.6 Genomförandet av intervjuerna  
Då intervjupersonerna är minderåriga  informerades först elevernas föräldrar om vad intervjun 
skulle handla om, hur det färdiga materialet skulle användas samt att allt material skulle 
behandlas konfidentiellt. Till stöd för intervjuerna användes ett frågeformulär med färdiga 
grundfrågor. Dessa frågor var, med några få undantag, öppna och utan fasta svarsalternativ 
och där intervjupersonerna gavs möjlighet att svara helt fritt. På den sista frågan fick 
respondenterna titta på olika bokomslag, vilket skedde via datorn och Internet. 
Telefonintervjuerna varade i ungefär 30 minuter vardera och spelades in på band.  
 
3.7 Metod för beskrivning och analys av pojkars läsvärldar 
Alla enkätsvar med fasta svarsalternativ, inklusive eventuella bortfall, sammanställdes och 
räknades ihop separat samt räknades om i procent. Svaren på följdfrågorna lästes noga 
igenom och antecknades. Då många av svaren var likvärdiga, skrevs endast de svar ner som 
skiljde sig nämnvärt åt.  
 
Efter att intervjuerna med de fyra pojkarna avklarats, tittades och lyssnades allt 
intervjumaterial grundligt igenom. Alla anteckningar genomlästes och en grovtranskription av 
det inspelade materialet genomfördes. För att också få en bredare bild av hur pojkars 
läsvärldar ser ut i allmänhet, studerades och jämfördes materialet med tidigare forskning inom 
området.  
 
3.8 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet eller noggrannhet vilket innebär en mätnings 
eller ett mätinstruments frihet från slumpinflytande (Rudberg 1993). Exempelvis måste 
intervjuaren behandla alla intervjupersoner lika, det vill säga att inte nicka eller humma 
instämmande mot en person och vara avvisande mot en annan. Det gäller således att vara 
systematisk och noggrann, för om reliabiliteten är låg blir även resultatet osäkert. Enligt 
Forsman (2008) har också den personliga kontakten betydelse för en undersöknings 
reliabilitet. Används exempelvis telefonintervjuer, som i denna undersökning, så skapas inte 
samma integrerad och etablerad kontakt mellan forskare och intervjuobjekt, vilket då innebär 
att undersökningens reliabilitet blir lägre. Kvale (1997) menar dock att det vid dessa typer av 
intervjuer ändå ges möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna, vilket då skulle höja 
reliabiliteten.   
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Validiteten eller giltigheten, innebär att forskaren undersökt och mätt det som skulle 
undersökas och inget annat. Den är alltså relaterad till avsikten med undersökningen och är 
därför, enligt Rudberg (1993) mycket viktig. Ett exempel på dålig validitet är om de 
personliga intervjuer i denna undersökning inte hade spelas in på band men ändå analyseras, 
då skulle minnesbilden av samtalen kunnat påverka själva analysen.    
 
3.9 Generaliserbarhet 
I denna studie är det 100 pojkar i åk 7 på en skola som studerats, vilket innebär att resultatet 
endast kan röra dessa pojkars läsvärldar. Dock har det medvetet valts ut intervjupersoner som 
på ett antal punkter skiljer sig från varandra, vilket gör att generaliserbarheten åtminstone kan 
diskuteras i förhållandet till en tänkt population. Detta innebär att det i resultatdiskussionen 
kommer ges en liten indikation om hur pojkars läsvärldar i allmänhet också ser ut. 
 
4. Metoddiskussion, analysdiskussion och bortfall 
Fokus för denna undersökning har varit att studera pojkars läsvärldar. Metoder för 
inskaffandet av analysmaterial bestod av utarbetade kvantitativa enkäter, kvalitativa 
telefonintervjuer, genomläsning av tidigare forskningsrapporter, anteckningar samt diverse 
litteratur. Enkäterna bestod av 25 frågor med både öppna och slutna svarsalternativ. De 
öppna, ostrukturerade, frågorna var i de flesta fallen följdfrågor som exempelvis ”Hur?” eller 
” Varför?”. Tanken med dessa frågor var att intervjupersonerna skulle få en möjlighet att 
beskriva med egna ord och att det på så sätt skulle få fram mer kvalitativa aspekter.  
 
Nackdelen med detta utformande var att resultatet blev svårare att snabbt och effektivt 
systematisera. De slutna, strukturerade, svarsalternativen var desto lättare att klassificera. 
Bortfallen blev också betydligt färre på de frågor som endast krävde ett kryss i en ruta, vilket 
kan betyda att dessa frågor var lättare för eleverna att besvara. Undantaget var den sista frågan 
i enkäten där eleverna skulle rangordna sina favoritfritidsintressen från 1-3 och där bortfallet 
blev hela 35 %. Anledningen till det kan vara att eleverna antingen inte förstod vad ordet 
”rangordna” betyder, eller så var de inte uppmärksamma på en annan typ av svarsalternativ. 
Att således blanda många olika svarssätt i en enkät är icke att rekommendera. Även den första 
frågan: ”Tycker du om att läsa böcker?”, hade en del bortfall. Flera av respondenterna hade 
kryssat i både ”Ja” och ”Nej”, vilket kan tyda på att de saknade ett ytterligare svarsalternativ 
som exempelvis ”Ibland”.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att enkäterna både hade en hög grad av standardisering och 
strukturering. Då frågeformulären såg lika ut för alla och att alla elever inom en klass 
besvarade enkäterna samtidigt, innebär det hög standardisering. Då även enkäten hade en 
struktur där frågorna var utformade utifrån det man ville veta, hade den också en hög grad av 
strukturering (Trost 2007).  
 
Intervjumetoden i detta arbete var kvalitativa telefonintervjuer. Dahmström (1991) menar att 
den främsta fördelen med telefonintervjuer är enkelheten att få tag på personer och att snabbt 
kunna genomföra intervjuerna. Nackdelarna, enligt författaren, är att intervjuaren inte kan 
ställa alltför krångliga och känsliga frågor, intervjun måste även hållas relativt kort samt att 
den omgivande miljön kan vara störande (Dahmström 1991). Kan, efter detta arbete, hålla 
med Dahmström (1991) om fördelarna med att intervjua via telefon, att det är relativt enkelt 
att få tag på intervjupersoner samt att det är lättare att komma överens om en tid för att snabbt 
kunna genomföra intervjuerna. Dock var det inga problem att varken ställa krångliga eller lite 
känsliga frågor med respondenterna och intervjuerna blev inte heller speciellt korta. Upplevde 
också att pojkarna, just för att de befann sig i sina vanliga hemmamiljöer, var mer 
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avslappnade under samtalen och därför kunde svara uttömmande på de frågorna som ställdes. 
Nackdelen här var att den sista frågan krävde en dator, vilket en av pojkarna vid 
intervjutillfället inte hade tillgång till. Detta resulterade därför i ett bortfall på den frågan.     
 
Vid intervjuerna med de fyra pojkarna användes ett formulär med grundfrågor. Frågorna var i 
stort sätt samma som i enkäterna, dock fanns det här möjlighet för intervjupersonen att  
förklara varför han tyckte på det ena eller det andra sättet. En utförlig förklaring innebär i sin 
tur en ökad och fördjupad förståelse för intervjupersonernas svar. Eftersom pojkarna även 
besvarat enkäten vid ett tidigare tillfälle, var de redan bekanta med frågorna. Detta medförde 
att någon närmare instruktion om vad frågorna handlade om inte behövdes, samt att de 
troligtvis då även hade lättare att förklara vad de verkligen tyckte i de olika fallen.  
Till skillnad från enkäterna hade frågorna vid intervjuerna en låg grad av standardisering. 
Frågorna ställdes och formulerades i den ordning och på det sätt som passade just då. Dock 
var det även här hög grad av strukturering då intervjuerna var utformade efter ett medvetet 
och avsiktligt mål.  
 
Gällande reliabiliteten och validiteten kan sägas att det visserligen har undersökts det som 
skulle undersökas samt att svaren är tillförlitliga, dock skulle reliabiliteten blivit ännu bättre 
ifall det exempelvis gjorts ytterligare intervjuer med fler pojkar och med samma grundfrågor. 
En god reliabilitet skulle därmed också ge en bättre validitet. 
 
Hade det även gjorts en liknande undersökning på en annan skola i ett annat typ av 
bostadsområde eller i en annan stad, så hade även resultatets generaliserbarhet förbättrats. Nu 
är det 100 pojkars läsvärldar på en skola och i en årskurs som undersökts, vilket innebär att 
resultatet endast kan gälla dessa pojkar och inte pojkar i allmänhet. Dock har det gjorts ett 
strategiskt urval av intervjupersoner som skiljer sig åt på ett antal punkter, vilket gör att 
resultatet åtminstone kan ge en liten indikation om hur pojkars läsvanor i allmänhet också ser 
ut. 
 
 
5. Resultat 
Här följer en resultatgenomgång av de enkäter och intervjuer som genomfördes för 
besvarandet av uppsatsens huvudfråga: ”Hur ser pojkars läsvärldar ut”. Sammanlagt är det 
100 pojkars enkätsvar samt fyra pojkars intervjusvar som kommer att redovisas. Enkätsvaren 
redovisas fråga för fråga i samma ordningsföljd som de var skrivna i frågeformuläret. För 
extra tydlighet presenteras en del av resultatet med hjälp av stapeldiagram eller cirkeldiagram. 
Alla svaren, förutom de i stapeldiagrammen, redovisas i procent. För att se enkäten som 
helhet, se Bilaga 1.  
 
I resultatgenomgången av intervjuerna redovisas de frågor och svar som är mest relevanta för 
besvarandet av uppsatsens huvudfrågan. Intervjusvaren kommer presenteras under olika 
temarubriker, där eventuella likheter och olikheter i pojkarnas svar lyfts fram. För att läsa 
grundfrågorna till intervjuerna som helhet, se Bilaga 2.  
 
5.1 Resultat av enkäterna 
 
Tycker du om att läsa böcker?  
 
Ja: 55% 
Nej: 35% 
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Bortfall: 10% 
 
Majoriteten av pojkarna, 55%, tycker om att läsa böcker. Bortfallet på 10% beror främst på att 
de kryssat i båda alternativen och därför räknades deras svar bort. En del av de personer som 
svarade ”Ja” på frågan skrev att de tycker om att läsa för att det är avslappnande, kul och för 
att de gillar kicken av att läsa en bra bok. Ett flertal av eleverna skrev också att det är 
spännande att försvinna in i en annan värld samt att det också kan vara lärorikt att läsa böcker. 
En pojke konstaterade kort att han: ”…är typ bara en sån som gillar att läsa”. De som svarade 
”Nej” på frågan menade att det är jobbigt, tråkigt och att det tar för lång tid att läsa ut en bok. 
En pojke skrev att han alltid fick ont i huvudet och börjar må illa när han började läsa och 
ytterligare en elev undrade: ”Varför läsa boken när man kan se filmen?”.  
 
Håller du på och läser en bok just nu (ej skolböcker)?  
  
Ja: 52% 
Nej: 47% 
Bortfall: 1% 
 
Lite över hälften av pojkarna, 52%, höll vid besvarandet av enkäten på att läsa en bok, medan 
47% inte gjorde det. Följdfrågorna handlade om vad boken de läser heter, samt varför de 
valde just den boken. Pojkarna svarade bland annat att de fått boken i present, att de lånat 
boken av en kompis eller köpt den på rea. Andra skrev att de valde boken för att den såg 
spännande och bra ut. Dock svarade de flesta av dem att boken är en del i en serie och att de 
därför ville läsa fortsättningen. Här följer en lista på de böcker som pojkarna läste:  
 
”Dödens fält” (Anthony Horowitz), ”Eva och Adam” (Måns Gahrton),”Fucka aldrig upp” 
(Jens Lapidus), ”The Dirt: bekännelsen från världens mest ökända rockband - Mötley Crüe” 
(Niel Strauss), ”Systrar i jeans” (Anna Brashares),”Vid hägerns skarpa skri” (Lian Hearn), 
”Häxmästarens skugga”(Niklas Krog), ”Svenne” (Per Nilsson), ”Eragon”, ”Den Äldste” 
(Christopher Paolini), ”Dubbelspel” (Lee Child), ”Robin Hood i Sherwoodskogen” 
(Rosemary Sutcliff), ”Väktarens lärling”, ”Väktarens strid” (Joseph Delaney), ”På kudde av 
gräs” (Lian Hearn), ”Barnflickan i Knutby: dramadokumentär” (Thomas Sjöberg),  
”Slam” (Nick Hornby), ”Farornas väg” (Robert Jordan), ”Artemis Fowl” (Eoin Colfer), 
”Varulvar, vampyrer och andra läskiga varelser” (Nicolas Jacquemot), ”Vägen till Jerusalem” 
(Jan Guillou),” Hugo och Josefin” (Maria Gripe), ”(O)planerat bröllop” (Bali Rai), ”Svensk 
maffia: en kartläggning av de kriminella gängen” (Matti Larsson), ”Vargbröder” (Michelle 
Paver), ”Bron till Terabitia”, ”Hobbiten eller bort och hem igen”, ”Sagan om de två tornen”, 
”Konungens återkomst”, ”The children of Hurin”, ”Bilbo” (J. R. R. Tolkien)”, ”Robinson 
Cruse” (Daniel Defoe), ”Mästerdektetiven Conan” (Gosho Aoyama), ”Lasse- Majas 
detektivbyrå” (Martin Widmark), ”De vandrande städerna” (Philip Reeve), ”Da Vinci -koden” 
(Dan Brown), ”Alkemisten” (Paulo Coelho), ”Lars & Urban” (Eva Dahlgren), ”Harry Potter” 
(J. K Rowling). 
 
Har du någon favoritförfattare? 
 
Ja: 20% 
Nej: 47% 
Vet ej: 31% 
Bortfall: 2% 
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Vad heter hon /han? 
 
J. R. R. Tolkien, Christopher Paolini, Anthony Horowitz, John Flaginhan, Gosho Aoyama, 
Michelle Paver, Jens Lapidus, J . K Rowling, David Eddings, David Weber. 
 
47% av pojkarna svarade att de inte hade någon favoritförfattare. Näst flest antal, 31%, 
svarade att de inte vet om de har någon favoritförfattare. Det kan tänkas att den siffran 
rymmer fler personer som i skrivandets stund inte ihåg vad hon eller han hette. De 20% av 
pojkarna som hade en favoritförfattare och som skrev ner namnet på den personen, var i de 
flesta fall samma namn. 
 
 
Brukar du läsa flera böcker av samma författare? 
 
Ja: 25% 
Nej: 22% 
Ibland: 48% 
Bortfall: 5% 
 
Resultatet visar att flertalet, 73%, av de tillfrågade antingen läser eller läser ”ibland” böcker 
skrivna av samma författare, medan 22% inte gör det.   
 
Vilken typ av böcker föredrar du att läsa? 
På denna fråga fick intervjupersonerna kryssa i flera olika alternativ. Resultatet visas här i ett  
stapeldiagram. 
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Diagram 1. Pojkarnas svar på vilka typer av böcker de föredrar att läsa.  
 
Antal ikryssade svar per genre 

       
 
Som tabellen visar föredrar majoriteten av pojkar att läsa böcker i genren fantasy. 
Äventyrsböcker hamnade på andra plats följt av genrerna humor, deckare/ spänning och 
serieböcker. Serieböcker menas här serier i bokform, inbundna och med en eller flera 
avslutande serier. Kategorierna krig, skräck, sport samt science fiction fick mellan 26-32 av 
de i kryssade svaren, medan historia fick 11. Klassiker och ”Annat” fick 8 kryss tätt följt av 
ungdomsskildringar/ kompisböcker, romantik och noveller. På sista plats hamnade 
självbiografier.  
 
 
Tror du att det är skillnad på vad pojkar och flickor väljer att läsa? 
Enligt ett flertal undersökningar väljer pojkar och flickor att läsa olika typer av litteratur och 
texter (se bl. a. Ulfgard 2002, Wåhlin & Carlsson 1994). Tanken med den här frågan var att få 
en bild av om dessa ungdomar tror att det är någon skillnad på vad pojkar och flickor väljer 
att läsa.  
 
Ja: 30% 
Nej: 24% 
Vet ej: 46% 
 
Alla 100 pojkar svarade på frågan, dock var det endast ett fåtal som besvarade följdfrågan om 
vad de tror skiljer mellan pojkarnas respektive flickornas läsval. Majoriteten, 46%, svarade 
”Vet ej” på frågan, 24% svarade ”Nej” och 30% ”Ja”. De fåtal personer som även besvarade 
följdfrågan om vad det i så fall är för skillnad, skrev att: ”Tjejer har andra intressen”, ”Tjejer 
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läser mer tjejiga böcker” eller att ”Killar gillar mer action och krig”. Andra svarade kort och 
gott att: ”Det mesta skiljer” samt att ”Det är skillnad, men jag vet inte riktigt vad”. Nämnvärt 
är att många av pojkarna skrev att ”killar gillar krig”, dock var det ingen av dem som vid 
tillfället själva läste någon krigsbok.  
 
Var läser du helst? 
Som det konstaterats i ett flertal studier har trivseln kring läsande stor betydelse för 
ungdomars läsande (se bl a. Steffensen & Weinreich 2002). Denna fråga blev en av de frågor 
som skulle ge en bild av hur viktigt läsmiljön är för dessa pojkar. 
 
     
Diagram 2. Var pojkarna helst läser. 
 
Alternativen i procent 

            
 
Hemma är, enligt 58% av pojkarna, den plats där de helst av allt läser. 28% läser helst i skolan 
medan endast 1% föredrar biblioteket och 1% bussen /tunnelbanan. 4% kryssande i  ”Någon 
annanstans”, vilket exempelvis kunde vara: ”i bilen” eller ”i båten”.  
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Var får du tag i böcker? 
Eleverna kunde på denna fråga kryssa i flera olika alternativ.  
 
 
Diagram 3. Var pojkarna får tag i böcker. 
 
Alternativen i procent 

                          
 
              
Mellan 19,3% och 20,2% svarade att de får tag i böcker ”Hemma”, ”Köper” eller ”Får böcker 
i present”. ”Lånar på biblioteket” gör 15,5%, ”I skolan” 13%, ”Lånar av kompisar” 8%, samt 
”Annanstans” 3,8%.  
 
Vad är viktigast när du väljer en bok? 
Även resultatet på denna fråga visas i ett diagram. 
 
 
Diagram 4. Vad som är viktigt när pojkarna väljer bok. 
 
Alternativen i procent. 
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En klar majoritet av respondenterna, 59,5%, ansåg att boken handling är den viktigaste 
aspekten då de väljer bok. ”Hur omslaget ser ut” fick 16,7% av rösterna, ”Hur tjock boken är” 
15,1% och 5,5% svarade att ”Författaren” är viktigt då de väljer litteratur. Alternativet 
”Annat” fick 2,4%, dock utan några alternativ. Bortfall 0,8%.  
 
Är det många av dina kompisar som läser böcker? 
 
Ja: 21% 
Nej: 14% 
Vet ej: 64% 
Bortfall: 1% 
 
De flesta av de tillfrågade, 64%, vet inte om deras kompisar läser böcker. 21% svarade ”Ja” 
och 14% ”Nej”.  
 
Ger ni varandra boktips? 
 
Ja: 6% 
Nej: 59% 
Ibland: 34% 
Bortfall: 1% 
 
Att tipsa varandra om böcker verkar inte vara någon vanlig företeelse bland de tillfrågade 
pojkarna. Endast 6% svarade ”Ja” på frågan, 34%  ”Ibland” och  59% svarade att de aldrig ger 
varandra några boktips.  
 
Brukar du/ ni prata om de böcker som du/ ni läst? 
Att prata om böcker ger, enligt Chambers (1993), en fördjupad förståelse och en övning i att 
reflektera och uttrycka sig om annat här i livet. Det ger även en bra träning i att lyssna på 
andra. Syftade med frågan var därför att se om dessa elever har erfarenhet av boksamtal i 
skolan eller på fritiden.  
 
Ja: 8% 
Nej: 59% 
Ibland: 29% 
Bortfall: 4% 
 
59% av pojkarna brukar inte prata om de böcker som de läst, 29% gör det ibland och 8% 
svarade ”Ja”. 4% svarade ej på frågan. De fåtal som svarade på följdfrågan: ”När pratar ni om 
de böcker som du/ ni läst?”, skrev att de främst pratar om böcker i skolan. Några svarade att 
de pratar om de lästa böckerna: ”Då och då”, ”När som helst” eller ”Hemma hos mig eller när 
vi träffas”.  
 
Har det hänt att du läst om samma bok flera gånger? 
Enligt Chambers (1993) återvänder barn ofta till sina älsklingsböcker, och böcker som är 
värda den uppmärksamheten är också värda att bli lästa igen. Har själv, vid ett flertal 
tillfällen, mött elever som berättat att de ofta läser om samma bok flera gånger. Målet med 
frågan var därför att få en bild av hur vanligt detta är bland dessa ungdomar. 
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Ja: 46% 
Nej: 47% 
Bortfall: 7% 
 
Nästan hälften av pojkarna har läst om samma bok flera gånger. På följdfrågan varför, 
svarade de bland annat att ”Det är kul”, ”Den var så bra” eller att ”Jag hade inte någon annan 
bok som jag ville läsa”. Andra skrev att ”Boken ger mig så roliga minnen”, eller att ”Jag hade 
glömt handlingen” samt att ”Man vet ju vad som händer så att man kan sova”.  
 
Brukar du hitta böcker som du vill läsa på skolans bibliotek? 
Att skolans bibliotek håller sig ajour med litteratur som ungdomarna vill läsa kan låta 
självklart, men hur är det egentligen i verkligheten? Ville med denna fråga få en indikation 
om hur pojkarna tycker att utbudet är på deras skolbibliotek.  
 
Ja: 15% 
Nej: 45% 
Ibland: 39% 
Bortfall: 1% 
 
54% ansåg att de antingen hittade eller ibland hittade böcker på skolans bibliotek som de vill 
läsa. 45% gjorde det inte. På följdfrågan vilka typer av böcker som de saknar blev svaren: 
”Nya böcker”, ”Roliga böcker”, ”Fler böcker som finns på stora biblioteken” och ”Mer 
moderna böcker som finns i affärerna”. Många av pojkarna skrev också titlar på böcker som 
de saknade samt olika genres. ”Snabba cash”, ”Lasermannen”, ”Conan” och ”Sagan om 
Sune” var några titlar som nämndes. De bokgenres som pojkarna efterfrågade var exempelvis: 
”Manga”, ”Krigsböcker”, ”Fantasy humor”, ”Grafittiböcker” samt ”Serier”. 
 
Är det skillnad på att läsa i skolan mot att läsa hemma? 
Ännu en trivselfråga gällande läsmiljöer. På följdfrågan om vad det är för skillnad, ger 
eleverna en tydligare bild om hur de helst vill ha det när de ska läsa. 
 
Ja: 79% 
Nej: 19% 
Bortfall: 2% 
 
En klar majoritet, 79%, ansåg att det är skillnad på att läsa i skolan och att läsa hemma. På 
frågan vad det är för skillnad, svarade de allra flesta att det är mycket tystare, lugnare och 
skönare hemma. Andra skillnader på att läsa i skolan eller hemma var, enligt pojkarna, att de i 
skolan är tvungna att läsa, medan de hemma gör det för att det är kul. En person skrev dock 
att: ”Det är skönare att läsa i skolan för där är man tvingad”.  
 
Läser dina föräldrar böcker (mamma och/ eller pappa)? 
Många forskare menar att föräldrarnas läsvanor påverkar barnens framtida intresse för 
litteratur och att, som Chambers uttryckt det; ”Läsare görs av läsare” (Chambers 1995 s. 109). 
Ville därför, med några utvalda frågor, få en bild av läsvanorna i pojkarnas hem.  
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Varje dag: 43% 
Ibland: 40% 
Sällan: 7% 
Aldrig: 4% 
Vet ej: 6%   
 
83% av pojkarna menade att deras mamma och/ eller pappa, läser böcker ibland eller varje 
dag.11% av de tillfrågade svarade att deras föräldrar sällan eller aldrig läser någon bok och 
6% vet inte om deras föräldrar läser böcker eller ej.  
 
Anser du att ni har många böcker hemma? 
 
Ja: 75% 
Nej: 14% 
Vet ej: 9% 
Bortfall: 2% 
 
Nästan lika många personer som i föregående fråga kryssade i att deras föräldrar läser ibland, 
eller varje dag, menade också att de har många böcker hemma. De 11% som inte visste om de 
hade många böcker, eller inte svarade alls på frågan, kan tänkas ha funderat över vad som 
menades med ”många böcker”.   
 
Har ni någon morgontidning hemma (SvD, DN)? 
Ytterligare en fråga som hade till syfte att få information om läsvanorna i pojkarnas hem. 
 
Ja: 74% 
Nej: 14% 
Vet ej: 12% 
 
De flesta, 74%,  har en morgontidning hemma. 14% har det inte och 12% visste inte om de 
hade någon tidning. Att respondenterna kryssade i att de inte visste om de hade någon 
morgontidning eller ej, kan eventuellt ha sina orsaker i att de blev osäkra på vad 
förkortningarna ”DN” och ”SvD” står för.  
 
Läste någon sagor för dig när du var liten? 
Föräldrars sagoläsning har även det visat sig gynna barns framtida läsintresse. Önskade därför 
se hur många av dessa pojkar som haft någon som läst för dem när de var små.  
 
Varje dag: 30% 
Ibland: 60% 
Sällan: 9% 
Aldrig: 1% 
 
Sammanlagt 90% av pojkarna hade någon som läste sagor för dem ”Ibland” eller ”Varje dag” 
när de var små. 9% svarade ”Sällan” och 1%  kryssade i för ”Aldrig”.  
 
Brukar din svensklärare läsa högt för er i klassrummet? 
Även lärarens högläsning påverkar ungdomars vidare intresse för litteratur och är därför 
viktigt för deras utveckling som läsare (Chambers 1993). På följdfrågan svarar de på om de   
gillar eller inte gillar när läraren läser högt för dem.     
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Ja: 9% 
Nej: 34% 
Ibland: 53% 
Bortfall: 4% 
 
Om ”Ja”, tycker du om när läraren läser högt? 
 
Ja: 43,1% 
Nej: 24, 1% 
Ibland: 29,3% 
Bortfall: 3,5%     
 
62% av de tillfrågade eleverna har en svensklärare som läser, eller läser ibland, högt för dem i 
klassrummet. På följdfrågan, som drygt hälften av pojkarna besvarade, tyckte 43,1% om när 
läraren läser högt för dem. 24,1% tycker inte om det samt att 29,3% svarade att de gillar 
högläsning i bland. Majoriteten av pojkarna har således en lärare som läser högt för dem och 
majoriteten tycker också om när hon/han gör det.  
 
Tror du svensklektionerna inspirerat dig att läsa mer? 
 
Ja: 24% 
Nej: 38% 
Vet ej: 35% 
Bortfall: 3% 
 
De flesta, 38%, trodde inte att svensklektionerna inspirerat dem till att läsa mer. Nästan lika 
många, 35 %, visste inte om de gjort det och 24% svarade ”Ja” på frågan.  
 
Vad läser du förutom böcker?  
Att undersöka läsvanor innebär att även titta på andra typer av texter, därav denna fråga. 
Intervjupersonerna fick kryssa i flera olika alternativ. Resultatet visas här med hjälp av ett 
diagram. 
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Diagram 5. Pojkarnas val av texter. 
 
Antal ikryssade svar per textgenre 

                
 
De tre texttyper som dominerar i pojkarnas literacyvärldar är sms, serier samt chat. En bit ner, 
på fjärde plats, kom dagstidningar och ytterligare ett hopp ner hamnade olika gratistidningar 
som exempelvis Metro eller City. Musiktexter, veckotidningar och ”Annat” hamna på 
mittenplatserna, medan dagböcker, instruktionsböcker och databöcker hamnade snäppet 
under. Minst röster fick blogg samt e-böcker.  
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Vad gör du helst på fritiden? 
 
Diagram 6. Pojkarnas fritidsintressen  
 
Antal poäng per sysselsättning 

                    
 
Eleverna fick rangordna sina fritidsintressen från 1 till 3, där 1 motsvarar den populäraste 
sysselsättningen. Poäng sattes sedan på svaren, där svar 1 gav tre poäng, 2 gav 2 poäng och 
svar 3 gav 1 poäng. Avläst av resultatet föredrar de flesta av de intervjuade pojkarna att vara 
med sina kompisar på sin fritid. På andra plats kommer dataanvändning, chatt, spel etc. ”Titta 
på TV” hamnade på tredje plats. Att läsa böcker och tidningar, lyssna på radio och musik 
samt att gå på bio valde endast 1% som första alternativ.  
 
5.2 Resultat av intervjuerna 
Här följer en resultatgenomgång av intervjuerna med de fyra pojkarna. Intervjusvaren 
sammanställs under utvalda temarubriker där eventuella likheter och olikheter i 
respondenternas svar lyfts fram.  
 
Pojkarnas läsvanor 
Första frågan i intervjuerna handlade om de tyckte om att läsa, vilket två av pojkarna, A och 
B, sa att de gjorde. Pojke A berättade: ”Jag gillar att läsa, då det finns tid”. De andra två 
svarade att de: ”hatar att läsa” samt att: ”det inte är så skitkul med böcker”. De två pojkar som 
var positiva till läsning av litteratur menade att det är ”avkopplande” och ”spännande att 
kunna försvinna in i en annan värld”. Anledningen till Pojke C:s negativa inställning till att 
läsa böcker var att: ”…det är tråkigt och slöseri med tid och varför ska man läsa boken om 
man kan se filmen?”. Pojke D berättade att han mycket hellre lyssnar på ljudböcker och 
menade att: ”…lyssna på en bok är mycket mer avkopplande och mysigt”. Pojkarna C och D 
berättade också att det är i skolan som de läser mest och det är där som läsandet av böcker 
oftast sker. I skolan har även alla, för det mesta, en egen ”bänkbok” som de själva valt och 
som används under skolans obligatoriska lässtunder. Just nu läser dock alla elever i klassen en 
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bok som deras svensklärare valt ut. Boken heter  ”Dubbelspel” och är skriven av Max 
Lundgren. På frågan om de tycker den är bra svarade alla: ”Ja, den är helt OK faktiskt” och att 
boken är ”intressant”. Ingen var heller inte emot att lärare då och då valde ut en bok som alla 
skulle läsa. Ibland läser också deras svensklärare högt för dem i klassrummet, vilket 
uppskattas av dem alla. Pojke D uttryckte det: ”Det är kul när vår lärare läser högt, för hon 
läser med sådan inlevelse”.  
 
Gemensamt för dem alla är att de förknippar läsvanor med läsandet av böcker och att de 
förknippar böcker med skolan. Ingen av dem betraktar sig varken som ”läsare” eller ”icke-
läsare”. Dock beskriver pojke C sig själv som en ”sällan-läsare”, trots att han precis avslutat 
en tredje läsning av C. S Lewis ”Narnia” samt att han också påbörjat läsningen av en ny bok. 
 
Värt att nämna är att intervjufrågorna hitintills handlat om läsning i allmänhet, alltså inte 
specifikt om exempelvis skönlitteratur. Dock tolkade pojkarna frågorna som att det just 
syftades på böcker. Ingen av dem, förutom pojke D som berättade om ljudböcker, nämnde 
några andra typer av texter som de eventuellt gillar, som exempelvis tidningar eller 
seriemagasin. 
 
Den senaste lästa boken och varför de valde den  
De skönlitterära böcker som pojkarna senast läst, eller läser, kan sammanfattas i genren 
fantasy. Anledningen till deras bokval är, enligt pojke A att: ”…det är en serie böcker och jag 
vill läsa alla i samma serie”. Tidigare har han läst alla J. K Rowlings böcker om Harry Potter, 
den senaste på engelska, bara för att: ”…de är så bra”. Fascinationen för just fantasy förklarar 
Pojke A såhär: ” Jag gillar fantasy för att det är spännande och påhittat och för att det inte 
finns några gränser…”. Pojke B, som just nu läser J. R. R. Tolkiens ”Sagan om ringen”, hade 
sett filmen och ville därför läsa boken. Dock menar han att: ”…boken är mycket bättre än 
filmen”, samt att författaren är så bra för att: ”…han skriver bra och detaljerat”. Pojke C läser 
för tillfället den obligatoriska läsboken ”Dubbelspel” som deras svensklärare valt ut, men 
innan dess läste han C. S Lewis ”Narnia” för tredje gången. Anledningen till att han läst 
”Narnia” ytterligare en gång, är för att boken är spännande och bra samt att han hela tiden 
upptäckte nya saker i berättelsen. Han berättade också att han kan påbörja att läsa en bok, men 
att han slutar läsa direkt om boken verkar trist och dålig: ”…det viktigaste med en bok är att 
spänningen är som en uppförsbacke, annars slutar jag att läsa”. Pojke D har precis läst ut 
Michelle Pavers ”Vargbröder” som han fått av sin mamma: ”…hon brukar köpa böcker och 
säga att jag ska läsa dem”. Nu vill han ta en paus i läsandet och lyssnar därför till en ljudbok 
istället som han tycker är: ”…mycket mysigare än att läsa”. Denna gång är det Jan Guillous 
”Ondskan”, vilken han tycker är bra och lite grym. 
 
Ingen av dem hade denna gång valt bok efter vad deras kompisar läser. Det händer dock att  
Pojke B och D pratar om böcker med sina kompisar och ger varandra boktips, fast bara om 
det är en: ”...jättebra och spännande bok”.  
 
Annan typ av literacy 
Alla fyra pojkar använder även andra typer av texter, oftast då via datorn. Pojke A använder 
sig ofta av den Internetbaserade encyklopedin Wikipedia, datorspelet World of Warcraft samt 
chat. Pojke B och Pojke D spelar onlinespel och chattar, medan Pojke C läser bloggar, 
använder sig av MSN Messenger och nätmötesplatsen Playahead (PA).  
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Vikten av att läsa böcker  
Alla fyra intervjupersoner anser att det är mer eller mindre viktigt att läsa böcker.  
Anledningen till det är att de då lär sig olika saker, lär sig läsa bättre samt får ett bättre 
ordförråd. Pojke B som gärna sysslar med onlinespel, menar att han genom dessa spel också 
utmanas i att lära sig bra engelska, spelengelska. Pojke D, som gärna lyssnar på ljudböcker, 
tycker dock att han lär sig ord även genom att bara lyssna: ”Ja, det är viktigt att läsa, för då får 
man bättre ordförråd, men det får jag av ljudböckerna också”. 
 
Läsning i skolan och på fritiden 
Alla fyra pojkarna tycker att det absolut är annorlunda att läsa hemma än att läsa i skolan. 
Anledningen är framförallt, enligt Pojke A och D, att det är tystare och lugnare hemma. Pojke 
C svarade att: ”…om jag ska läsa så vill jag läsa hemma i sängen, där det är tyst och lugnt”. 
Pojke B menade däremot att det är lugnare i skolan och att han där läser mycket mer än vad 
han gör hemma: ”…man kan sitta i biblioteket och läsa för där är det ganska tyst”. Även 
Pojke A besöker med jämna mellanrum, skolans bibliotek: ”Biblioteket på skolan är bra och 
välfyllt, jag brukar gå dit först om jag behöver en bok”. Pojke B tycker också att skolans 
bibliotek har ett bra utbud på böcker: ”…där finns alla ”Sagan om ringen” böckerna”. Pojke C 
och D tycker biblioteket är OK och att de har de böcker som de brukar fråga efter, men att de 
bara går dit om de verkligen måste.  
 
Läsvanor i hemmen 
En viktig aspekt att titta på i analyser av hur mycket barn och ungdomar läser och då även vad 
de väljer att läsa, är att se på hur litteraturanvändandet ser ut i hemmen. Intervjupersonerna 
fick därför svara på om de har mycket böcker hemma, vem som läser mest i familjen, samt 
om de själva köper böcker eller om de brukar få böcker i present. Pojkarna A, B och C 
svarade att de hade ”ganska mycket böcker hemma”, pojke D: ”Vi har massor, jättemycket, 
böcker hemma” . De brukar även få böcker i present, men pojke C sa att: ”Jag brukade få 
böcker förut, men inte nu längre”. Pojke B köper också egna böcker. Han samlar på olika 
utgivningar av Tolkiens ”Sagan om ringen” och har hittat en del på loppisar och i speciella 
bokaffärer. Vilka i familjen som läser böcker skiljer sig dock åt. Pojke A svarade att: 
”…pappa läser mest”, Pojke B och Pojke D berättade att båda deras föräldrar läser mycket 
och Pojke C svarade att det mest är mamman som läser: ”…hon läser bibeln, hon har typ läst 
hela tre gånger”. Om pappans läsning berättade Pojke C: ”Han läser inte böcker, men han 
läser Aftonbladet på jobbet”. 
 
Boksamtal 
Ingen av de tillfrågande pojkarna hade hört talas om speciella boksamtal. Pojke C sa att han 
aldrig brukar prata ingående med någon om vad han läst, varken hemma eller med 
kompisarna. Pojke B sa att han ibland brukar prata med kompisarna om böcker och ge 
varandra boktips. Pojke D berättade att han:”…någon gång har pratat om böcker med 
kompisar”. I skolan brukar de dock få redovisa de böcker som de läst samt skriva en 
sammanfattning eller en recension av boken. Några boksamtal i grupp är det dock inte tal om.  
 
Pojkar och flickors val av litteratur 
Det har konstaterats i ett flertal studier att intresset för skönlitteratur till viss del är könsbundet 
(Brink 2005, Steffensen & Weinreich 2002). Flickor läser mer än pojkarna och de väljer även 
olika slags typer av böcker. Men vad tror pojkarna själva? Tror de att det är någon skillnad på 
vad pojkar respektive flickor väljer att läsa? Av de intervjuade pojkarna var det endast Pojke 
B som trodde att det var skillnad på flickors och pojkars val av litteratur:  
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”Det kan ibland vara olika, men inte om det gäller fantasy”. Pojke D svarade: ”Nej, det beror 
på vad man är för individ”.   
 
Bokomslag  
Hur bokomslagen ser ut är viktigt, både för konsumenterna som köper böckerna och för 
bokförlagen som vill sälja dem (Ulfgard 2002). Som avslutande del till intervjuerna fick 
därför pojkarna svara på om de tycker att utseendet på bokomslagen spelar någon roll när de 
väljer bok. I samband med denna frågan fick de även titta på ett antal bokomslag, se Bilaga 3, 
och berätta vilken eller vilka böcker som de eventuellt tyckte såg lockande ut och som de 
kunde tänka sig att läsa samt om det var någon eller några av böckerna som de absolut inte 
skulle kunna tänka sig att läsa. En av respondenterna, Pojke C, hade vid intervjutillfället fel på 
sin dator och kunde därför ej besvara denna fråga. De övriga pojkarnas svar blev i stort sett 
likvärdiga: 
 
Pojke A kunde tänka sig att läsa ”Vargbröder”, ”Den Äldste” och ”Harry Potter”. De böcker 
som han absolut inte kunde tänka sig läsa var: ”Syskonkärlek”, ”Som jag vill vara”, ”På 
ridläger med Sigge”, ”Jadetronen”, ”Hårdrock” och ”Hur kär får man bli”. Pojke B föll för 
fantasyböckerna, ”Den Äldste” och ”Jadetronen”. De minst lockade böckerna för Pojke B var: 
”Syskonkärlek”, ”Som jag vill vara”, ”Hårdrock”, ”Hetero” samt ”Hur kär får man bli”.   
Pojke D var positiv till samma titlar som pojke A och de böcker som han ej ville läsa var: 
”Syskonkärlek”, ”På ridläger med Sigge”, ”Hetero”, ”Den Äldste” samt ”Hårdrock”.  
 
 
6. Sammanfattning av resultatet av enkäter och intervjuer 
Resultatet av denna undersökning visar att dessa pojkars läsvärldar, på ett flertal punkter, inte 
överensstämmer med tidigare forskning. Majoriteten av de pojkar som besvarade enkäten 
tycker om att läsa och två av intervjupersonerna sa uttryckligen att de gillar att läsa, både 
böcker och andra typer av texter. De tycker även att det är viktigt att läsa, dels för att lära sig 
saker och dels också för att lära sig språket bra. De övriga två pojkarna tog, till en början av 
intervjuerna, tydligt avstånd till läsandet av böcker. Ju längre samtalet pågick kom det dock 
fram att även de läser, både böcker och annan typ av literacy. En annan sak som skiljer från 
tidigare forskning är att pojkarna i intervjuerna, då och då, läser böcker som någon kompis 
tipsat dem om. 
 
Det som överensstämmer med tidigare undersökningar är att även dessa pojkar, både i 
enkäterna och i intervjuerna, föredrar spännande och läskiga böcker. Favoritgenren är också 
utan tvekan fantasy. De läser även andra typer av texter, en annan typ av literacy, som 
dataspelsinstruktioner, sms och internetsidor. De intervjuade pojkarna ansåg inte heller att det 
är någon skillnad på vad pojkar och flickor väljer att läsa för typ av böcker. En av pojkarna 
svarade dock att det ibland kan vara olika, fast inte om det gäller fantasy. På samma fråga i 
enkäterna, svarade majoriteten att de inte vet om det är någon skillnad på vad pojkar och 
flickor väljer att läsa.   
 
På frågan om respondenterna brukar hitta de böcker som de söker på skolans bibliotek, 
svarade alla fyra att de är nöjda med biblioteket och att de alltid hittar de böcker som de söker. 
Två av dem var dock noga med att poängtera att de endast går dit när de verkligen måste. Av 
de personer som besvarade enkäterna var det nästa lika många som hittade, eller hittade 
ibland, de böcker som de sökte på skolan bibliotek, som de som inte gjorde det. Pojkarnas 
föräldrar läser allt från morgontidningar, kvällstidningar, böcker och bibeln. Alla fyra 
intervjupersoner, samt majoriteten av de som svarat på enkäterna, ansåg även att de hade 
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”ganska mycket”, ”mycket” eller ”jättemycket” böcker hemma och De allra flesta i hela 
undersökningen har också fått höra godnattsagor när de var små. Ingen av pojkarna tyckte att 
bokomslagets utseende var viktigt när de väljer bok. För tre av dem var bokens handling det 
absolut viktigaste i deras val av litteratur och för pojke C var det bokens tjocklek som spelade 
stor roll, för han ville inte ”…typ läsa för mycket”. Det som slutligen överensstämmer med 
tidigare forskning är att pojkarna, trots att de läser, inte betraktar sig själva som läsare.        
 
 
7. Avslutande diskussioner 
I det här kapitlet följer en resultatdiskussion där resultaten av intervjuerna och enkäterna 
analyseras och diskuteras samt jämförs med tidigare forskning.  
 
7.1 Enkätdiskussion 
Majoriteten, 55%, av pojkarna i enkätundersökningen tycker om att läsa böcker och nära 
hälften av dem har även en favoritförfattare. Hälften av personerna läste också, vid 
svarstillfället, en skönlitterär bok. En inte alltför imponerande siffra kan man tycka. Jämförs 
dock resultatet med ett otal andra undersökningar gällande pojkars läsande och brist på 
intresse för litteratur (se bl.a Molloy 2007, Kulturrådet 2008), kan siffran ändå tolkas som 
relativt hög. Detta kan bero på att skolan som eleverna går i, aktivt arbetar för att öka 
elevernas läsintresse. Lärare uppmanar bland annat eleverna att alltid ha en ”bänkbok” på 
gång, samt att de varje vecka har schemalagda lässtunder. 
 
Många av de tillfrågade eleverna skrev ner vilken bok de för tillfället läste, se ovan. Intressant 
med listan är den stora variationen på böcker. Dels är det fantasy (ex.”Konungens 
återkomst”), deckare och några klassiker (ex. ”Robinson Cruse”). Dels är det böcker som är 
mer riktade till barn (ex. ”Hugo och Josefin”) samt några titlar som mer kan tänkas hamna 
bland vuxenböckerna (ex. ”Barnflickan i Knutby: dramadokumentär”). Flest antal titlar är det 
dock inom genren fantasy. Olin- Scheller (2008) menar att många pojkar ur identitetssynpunkt 
gärna beskriver sig själva som ”fantasyälskare”och att dessa berättelser fungerar som modell 
för det egna berättandet (Olin-Scheller 2008).  
 
Följer man också Appleyards (1994) läsutvecklingsstadier hamnar pojkarna i detta arbete 
precis i gränslandet mellan ”läsare som hjälte” och ”läsare som tänkare”. Skillnaden mellan 
dessa stadier är att läsaren i hjältestadiet fokuserar och identifierar sig med hjälten i boken, 
medan man i nästa utvecklingssteg även söker information och kunskap (Brink 2005). Barn 
och ungdomar som befinner sig i hjältestadiet är också, enligt Malmgren (1997), mer 
fokuserade på kön. Exempelvis kan det vara så att en pojke, för att överhuvudtaget läsa 
boken, måste ha en manlig hjälte att identifiera sig med (Malmgren 1997). De boktitlar och 
genres som pojkarna här skrev uppfyller troligtvis deras läsbehov oavsett i vilket stadium de 
befinner sig i. Skulle ungdomarna också själva skapa en kanon, en ”ungdomskanon”, skulle 
troligtvis flera av dessa boktitlar vara med.  
 
På frågan om de brukar läsa fler böcker skrivna av samma författare, svarade de flesta ”Ja” 
eller ”Ibland”. Den främsta anledningen till det är att böckerna som de läser, oftast då fantasy, 
ingår i en serie böcker. Har de läst en av böckerna, vill de också läsa de andra i samma serie. 
Själva tjusningen med dessa långserieböcker är, enligt Boëthius (2005), att få möta sin hjälte 
om och om igen i olika situationer. Att också vara bekant med sin hjälte ger trygghet, även om 
äventyret kan upplevas som otäckt. Då det kom till frågan om de brukar läsa om  
samma bok flera gånger, svarade 46% av pojkarna ”Ja”. En av pojkarna förklarade att han 
läser om samma böcker för att: ”Man vet ju vad som händer så att man kan sova”.  
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Då eleverna själva skulle kryssa i vilka typer av böcker som de föredrar, hamnade åter igen 
fantasy på första plats, se Diagram 1. De verkar överhuvudtaget ha mycket kunskap om denna 
kategori, både när det gäller diverse boktitlar, nya som gamla, samt vilka som författat dessa 
böcker. Att de helt nyligen, innan denna undersökning genomfördes, haft tema fantasy i 
skolan kan givetvis ha betydelse för resultatet. Att noveller, klassiker och romantiska böcker 
hamnade långt nere på listan bekräftar det som tidigare undersökningar visat, nämligen att 
pojkar i allmänhet inte är intresserade av dessa kategorier av litteratur. Kanske beror 
ointresset på att de heller aldrig läst dessa typer av böcker, att de inte behövt läsa en novell 
eller en klassiker. Det är inte heller omöjligt att vuxna i ungdomarnas omgivning, föräldrar 
och lärare, delar Brinks (2005) uppfattning om att pojkar behöver speciell ”pojklitteratur” för 
att de ska vilja läsa. Läser man dock kursplanen i svenska, där det bland annat står att 
skönlitteratur ska motverka stereotypa könsroller, blir detta en aning motsägelsefullt. För    
frågan blir då om inte dessa böcker, anpassade för unga män, i stället förstärker 
könsrollsmönsterna.  
 
På frågan om de tror att det är någon skillnad på vad pojkar och flickor väljer att läsa, svarade 
nästan hälften av pojkarna ”Vet ej”. Övriga, 30% respektive 24%, kryssade i ”Ja” och ”Nej”. 
Flera av pojkarna skrev också att anledningen till att det skiljer är att: ”Killar gillar krig” och 
att: ”Tjejer har andra intressen”. Även forskare som exempelvis Brink (2005), Jönsson m .fl. 
(1993) och Sullivan (2004), menar att det är skillnad på vad pojkar och flickor väljer att läsa 
och att det mycket handlar om skapandet av sin identitet. Att många av pojkarna svarade ”Vet 
ej” på frågan, kan möjligtvis ha sina orsaker i att de aldrig funderat, reflekterat eller diskuterat 
frågor kring genus och kön.    
  
Var ungdomarna helst vill läsa framkom tydligt i enkäterna, se Diagram 2. ”Hemma” fick 
58% av rösterna och förklaringen till varför, var att det är mycket lugnare och skönare 
hemma. Resultatet stämmer således överens med ett flertal tidigare studier som visat att barn 
och ungdomar vill läsa där det är tyst, varmt och mysigt, gärna hemma i sängen eller i en 
fåtölj (Steffensen & Weinreich 2002). Det är också hemma de oftast får tag på böcker, se 
Diagram 3. Lika många av pojkarna får också böcker i present, eller så köper de sin litteratur 
själva.  
 
När pojkarna själva ska välja bok är handling den viktigaste aspekten, se Diagram 4. Bokens 
omslag och tjocklek hamnade på andra plats och sist, med 5,5% röster, kom vem som författat 
boken. Ska de inte välja bok, utan någon annan typ av text, dominerade sms, serier samt chat, 
se Diagram 5. Resultatet visar att vi lever i en ny tid där den nya teknologin lyckas fånga 
flertalet ungdomars tid och intresse. Sms var här alltså den absolut vanligaste texttypen bland 
ungdomarna. På 2000- talets skrivmaskin, mobiltelefonens tangentbord, skriver ungdomarna 
snabbt och effektivt korta textmeddelanden till varandra. De lär sig effektivisera sitt skrivande 
och utvecklar konsten i att formulera sig kort och koncist. Många vuxna förfasar sig för denna 
utveckling, men frågan är om det inte är bättre att ta vara på ungdomarnas literacy 
kompetens? Horace Engdahl, Svenska akademiens ständige sekreterare, tror exempelvis att 
nästa textgenre är sms-dramat och att det kommer locka fler ungdomar till att läsa 
(Svenskläraren Nr 4 2008).  
 
Att prata om litteratur, att dela med sig av sina läserfarenheter och ge varandra boktips, var 
det inte många av pojkarna som gjorde. Majoriteten visste inte om deras kompisar läser 
böcker och de brukar inte heller diskutera vad de läst. Detta stämmer överens med Molloys 
(2007) undersökning som visar på att pojkar inte gärna pratar om litteratur, utan helst håller 
bokläsandet för sig själva. Resultatet överensstämmer även med Olin- Schellers (2008) 
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forskning, där pojkarna inte alls tyckte om att prata om böcker och som ansåg att boksamtal 
bara är flummigt (Olin-Scheller 2008). 
 
Flera av frågorna i enkäten handlade om läsvanorna i hemmen. Detta för att mycket av den 
tidigare forskningen visat att föräldrarnas läsvanor också påverkar barnens intresse för 
litteratur (se bl.a Chambers 1993). Pojkarna fick svara på om de anser att de har många 
böcker hemma, om det finns en morgontidning i huset samt om deras föräldrar läser böcker.  
Eftersom även föräldrars högläsning av exempelvis sagor visat sig gynna barns framtida 
läsintresse, var det även en fråga om någon läst saga för dem när de var yngre. Resultatet visar 
att en stor majoritet kommer från hem där det både finns böcker, morgontidningar och där 
föräldrarna läser litteratur. I stort sätt alla tillfrågade har även fått sagor lästa för sig när de var 
små.  
 
Högläsning hemma gillades av pojkarna. Men hur är det då i skolan, läser deras lärare högt 
för dem i klassrummet och tycker de i så fall om det? Det visade sig att de flesta eleverna har 
en lärare som brukar läsa högt för dem samt att de också tycker om när hon/ han gör det. 
Dock tror inte majoriteten av pojkarna att svensklektionerna inspirerat dem till att läsa mer. 
  
I frågan rörande skolan bibliotek och om eleverna brukar hitta de böcker som de söker där, 
svarade 45% av pojkarna: ”Nej”. Många elever skrev även ner vad de saknade och tydligt är 
att det framförallt är nya och modernare böcker som efterfrågas, både när det gäller enstaka 
titlar och hela genres av litteratur. Det finns således en stor efterfrågan och ett behov efter 
andra böcker och typer av texter, men som skolan dessvärre inte kan erbjuda dessa elever. 
Chambers (1995) poängterar, gällande bokinköpen till skolan, att de personer som ansvarar 
för inköpen har en mycket viktig position. Det är deras individuella tycke och smak, kunskap 
om böcker samt åsikter om vad barnen ska läsa, som avgör bokbeståndet i skolan. För att då 
inte en enda person ska kunna styra en hel skolas bokurval, är det viktigt att flera ansvarar för 
inköpen samt att också barnen får delta i bokinköpsarbetet (Chambers 1995). 
 
Som sista fråga i enkäten fick eleverna rangordna sina fritidsintressen, se Diagram 6. 
Resultatet visar att ungdomarna framför allt vill umgås med sina kompisar på sin fritid. Att 
syssla med datorn, chatta och spela spel kom tvåa samt titta på TV på tredje plats. De tre 
minst populära fritidsintressena visade sig vara: lyssna på radio, läsa tidningar samt att läsa 
böcker. Att ungdomar föredrar att titta på TV, se på film eller spela spel på datorn visar bara 
på att vi lever i nytt mediesamhälle. Det är inte endast genom litteraturen som ungdomar 
möter olika berättelser, utan dokusåpor, teater, film och datorspel fyller också en berättande 
funktion (Olin-Scheller 2008). Men till skillnad från Olin-Schellers (2008) undersökning, där 
många av de medverkade ungdomarna aldrig valde en skönlitterär bok i förmån för 
exempelvis såpor, läser eleverna i denna studie även böcker. Det ena behöver således inte ta 
ut det andra.     
 
 7.2 Intervjudiskussion 
Då det blir allt vanligare att läsa i tidningar och i olika rapporter om att pojkar inte läser och 
att ”bokslukaråldern” mer och mer suddats ut eller överhuvudtaget inte existerar (Wåhlin & 
Asplund 1994), blir det mest slående här att alla pojkarna faktiskt läser, trots att två av dem 
uttrycker sig negativt gällande litteraturläsning. Pojke C var dock noga med att poängtera att 
han: ”…egentligen hatar att läsa, men att han just nu läser en ganska bra bok”. Då det tidigare 
under intervjun framkom att denna persons största intresse är data och fotboll, kan detta 
försök till avskärmande från läsandet tolkas som ett typiskt identitetsskapande och ett sätt att 
visa att han egentligen är den tuffa sportkillen och inte någon riktig läsartyp. Detta är, som 
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tidigare nämnts i rapporten, vanlig förekommande hos pojkar i en viss ålder. Orsaken skulle 
då vara att pojkarna under dessa år är i skapandet av sin manliga identitet (Brink 2005). En 
identitet som i sin tur är ett resultat av samhället, medborgarna och dess föreställningar av vad 
som är typiskt manligt och kvinnligt (Molloy 2007). I detta fall kan det således även handla 
om att bilden av den typiska läsaren av skönlitteratur är en kvinna och att detta skapar ett 
avståndstagande gällande pojkarnas intresse för läsning. Att pojkars brist på intresse för 
litteratur skulle vara genetiskt betingat (se bl. a Guiran 2002, Liedén 2008), kan denna 
undersökning, av förklariga skäl, varken styrka eller dementera. Frågan är om någon seriös 
undersökning överhuvudtaget skulle kunna göra det.     
 
Många av de böcker som pojkarna här läser är så kallade långserieböcker. Läser man första 
delen, vill man läsa nästa osv. Personerna i böckerna känns igen och man vet oftast vem som 
är god, ond, hjälte eller fiende, vilket skapar trygghet hos läsaren. Anledningen till att många 
också väljer att läsa om samma bok flera gånger är, enligt litteraturprofessorn Ulf Boëthius 
(2005), själva tjusningen i att möta sin hjälte om och om igen. Det är själva upprepningen som 
ger glädje, trygghet och spänning (Boëthius 2005). Pojkar vill också ha spänning och äventyr 
i sina skönlitterära böcker. Böcker om kärlek lockar inte unga pojkar, i alla fall inte öppet 
(Brink 2005, Graumann & Långbergs 1998, m. fl.). Även dessa pojkar föredrar spänning och 
framför allt fantasy, vilket då skulle kunna bekräfta vad tidigare studier visat. Både Pojke A 
och B beskriver hur mycket de uppskattar fantasyförfattarnas detaljbeskrivningar och 
gränslöshet i berättandet. Det gör att de ”går in i boken” som de läser och att de hela tiden 
hittar nya spännande saker i berättelserna. Detta, att skapa sig inre bilder och se det som 
texten beskriver, ger läsaren en möjlighet att se en mening i texten och fungerar då som ett led 
i lärandet (Molloy 2007). 
 
Att det ibland händer att två av pojkarna väljer böcker efter kompisarnas tycke och smak, 
stämmer dock inte överens med tidigare forskning. Enligt Brink (2005) är det oftast flickorna 
som väljer böcker efter vad deras kompisar läser, pojkarna bryr sig inte. Även detta har med 
identitetsskapandet att göra, böcker är för många killar inte lika attraktivt som för tjejer, just 
för att det anses vara en tjejgrej (Brink 2005). 
 
Att läsning inte alltid behöver vara läsning av litteratur, utan kan innebära en annan typ av  
literacy, uppdagades här av pojkarna. Att exempelvis chatta och skriva blogg på nätet är en ny 
och modernare typ av literacy som många unga behärskar bättre än de vuxna (Molloy 2007). 
Dessvärre skiljer sig, enligt Molloy (2007), skolans mer traditionella literacy från de ungas, 
vilket skapar en klyfta mellan skolans och ungdomars literacyvärldar. 
 
Har ej hittat några undersökningar som tyder på att pojkar inte skulle tycka att det är viktigt 
att kunna läsa. Dock går åsikterna isär i frågan om vad som är viktigt att läsa. I Pojke B:s 
värld är det en stor utmaning att lösa de problem som han stöter på inom dataspelsvärlden. För 
att han ska kunna lösa olika hinder och problem i spelen, behöver han ha ett språk som 
fungerar i just det sammanhanget. Att lära sig det språket blir då det viktiga, det som driver 
honom till kunskap. Många vuxna och lärare är skeptiska till dataspel och anser inte att det är 
kunskapsgivande. Molloy (2007) menar då att vi inte borde betrakta dataspel som en 
meningslös fritidsaktivitet som inte leder någonvart, utan som en annan typ av literacy.  
Elever som sysslar med dataspel är också läsare, men de läser en annan typ av text och har en 
annan typ av literacykompetens som vi inte är vana vid (Molloy 2007). 
 
Molloy (2007) m. fl. menar också att det är vanligt bland skolungdomar i allmänhet och bland 
pojkar i synnerhet, att skilja på läsandet i skolan och på fritiden. Läsandet i skolan är lika med 
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ett måste, är lika med tråkigt. Läsandet hemma är lika med nöje, är lika med kul. Här kom det 
dock desto mer att handla om själva trivseln kring litteraturläsandet. Pojke A tyckte att det är 
för mycket liv i skolan för att få läsro och Pojke B brukar gå in till biblioteket för att kunna 
läsa. Att se till att skapa en läsvänlig miljö för eleverna i skolan är något som är oerhört 
viktigt och som flera forskare och skribenter poängterar (Graumman & Långbergs 1998).  
 
”Barn gör inte som man säger, de gör som man gör”, är ett uttryck som tycks stämma in på 
barn och ungdomars läsvanor. Läser föräldrarna mycket och om det finns det mycket böcker i  
hemmen, är sannolikheten stor att också barnen börjar intressera sig för litteratur (Molloy 
2007). Det finns givetvis undantag, åtminstone på ytan, vilket Pojke D i denna undersökning 
kan vara exempel på. Hemma hos honom läses det mycket och de har: ”…jättemycket böcker 
hemma!”, men trots det säger han sig ogilla böcker och att han inte tycker om att läsa. Ett 
annat exempel är Pojke C som kommer från ett hem där litteraturen, enligt honom, sträcker 
sig till bibeln. Han berättar också i början av intervjun att han är en person som:”…hatar att 
läsa, jag hatar allt som man behöver läsa”. Dock visade det sig under intervjun att båda dessa 
pojkar faktiskt läser en hel del, både böcker och annan typ av literacy. I Pojkarna A:s och B:s 
fall tycks Molloys (2007) teori stämma in mer tydligt. De kommer exempelvis båda från hem 
med mycket böcker och har föräldrar som, enligt pojkarna, läser en hel del samt att de fick 
sagor lästa för sig när de var yngre. 
 
I och med att litteraturpedagogen Aidan Chambers kom ut med sin bok ”Böcker inom oss - 
Om boksamtal” 1993 och i svensk översättning 1994, har fler lärare i skolorna börjat använda 
sig av boksamtal i klassrummen (Molloy 2007). Detta att samtala i grupp om böcker som 
eleverna läst ska leda till djupare förståelse och ett mer givande litteraturarbete. Det har även 
visat sig att speciellt pojkar gynnas av boksamtal och att de genom dessa samtal får ett ökat 
intresse för skönlitteratur (Molloy 2007). Chambers (1993) poängterar att dessa typer av 
samtal är mycket viktiga, inte bara för att barnen lär sig att tolka böcker, utan också för att de 
lär sig att lyssna på vad andra har att berätta. Ingen av intervjupersonerna här visste vad ett 
boksamtal var. Vet dock att de ibland samtalar om böcker, men då i helklass och inte i mindre 
grupper. Känslan under intervjuerna var att det finns ett intresse och en glädje över att tala om 
det lästa och att få berätta om allt spännande som hänt i boken, en glädje som lärare borde ta 
vara på.  
  
Tre av fyra pojkar som intervjuades här, ansåg inte att det var någon skillnad på vad flickor 
och pojkars väljer att läsa. Enligt Graumann & Långbergs (1998) undersökning är det dock 
vanligare att flickor väljer litteratur som pojkar läser, än tvärtom. Pojkar väljer således icke 
hästböcker, men flickor kan gärna läsa så kallad spännande litteratur. Dessa könsstereotypa 
val avtar dock för pojkar i 12-13 års åldern och att de därefter placerar sig i Appleyards 
stadium, läsare som tänkare (Brink 2005). Återigen kan pojkars avståndstagande till 
femininitet ses som en del av det manliga identitetsskapandet, ett avståndstagande som ibland 
även skapar ett motstånd till arbetet i skolan (Nordberg & Saar 2005).   
 
Något annat som kom fram under intervjuerna var vikten av bra skolbibliotek. De barn och 
ungdomar som dock, till skillnad från pojkarna i denna undersökning, inte har kompisar som 
läser eller har böcker hemma, riskeras att stängas ute från den litterära världen. Därför blir det 
extra viktigt för skolorna att erbjuda bra, attraktiva och väl anpassad litteratur för eleverna 
(Wåhlin & Asplund Carlsson 1994). Går vi också tillbaka till kursplanen i svenska, så står det 
att skolan ska i sin undervisning i svenska: sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust 
att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse (s. 1), 
vilket således kräver litteratur som lockar till läsning.   
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Att utseendet på böcker är viktigt i ungdomars bokval visar bland annat Grahn & Ribackes 
studie om ”Tonårspojkar och identitet. Om den skönlitterära läsningens betydelse” (2006). Av 
de ungdomar som deltog i Grahn & Ribackes (2006) undersökning var alla, med några få 
undantag, ense om att utseendet på bokens framsida är mycket betydelsefullt då de väljer en 
bok. Populärast för pojkarna i denna undersökning var omslag med drakar, demoner och annat 
som ser spännande ut, alltså olika fantasiväsen. Omslag, som på något sätt kan kopplas till 
femininitet, ratades helt av pojkarna. 
 
 
8. Förslag till vidare forskning 
Först och främst vore det intressant att jämföra pojkarnas enkätsvar med flickornas. Är det 
verkligen så, som många forskare och skribenter skriver, att det är stor skillnad på vad pojkar 
och flickor väljer att läsa? Behövs det verkligen en speciell ”pojklitteratur” för att locka 
pojkar till läsning? Ett flertal av pojkarna i denna undersökning menade att det inte är så stor 
skillnad på vad de läser och på vad flickorna väljer att läsa, speciellt inte om det handlar om 
fantasy. Dock var det många som skrev att killar gillar krig, trots att ingen av dem själva läste 
någon krigsbok.  
 
Annat att titta på vad gäller val och utbud av litteratur är frågan om hur bibliotekarierna, samt 
övriga ansvariga, tänker och resonerar gällande bokinköpen till skolans bibliotek? Vad är det 
som främst styr och vad tar de hänsyn till när de väjer ut böcker som ungdomarna ska läsa?  
 
Många menar också att skolan är en kvinnovärld icke anpassad för pojkar och att pojkar i en 
viss ålder tar avstånd från allt som förknippas med femininitet, som exempelvis läsning av 
skönlitteratur. Många uttrycker en oro över pojkarnas försämrade skolresultat och över att de 
presterar sämre än flickorna, inte minst inom svenskämnet. Vad har då hänt? Skolan har väl 
alltid varit en plats där kvinnorna varit överrepresenterade, vad skiljer dåtidens 
kvinnovärldsskola med dagens? Hur har skolvärlden förändrats så att den plötsligt inte passar 
pojkarna? Eller är det så att skolan inte har förändrat sig i takt med det ökade medieutbudet 
och att skolan literacyvärld krockar med ungdomarnas? Varför upplevs det också som ett 
större problem när pojkarnas resultat försämras? Tidigare låg flickorna sämre till, inte kom 
det lika många larmrapporter då? Och om det är så att många pojkar i skolåldern inte är 
intresserade av litteratur, vad är den stora faran med det? Kan man nå läroplanens mål för 
litteraturläsning på annat sätt? Är det kanske mer oroväckande att dagens politiker vill minska 
antalet undervisningstimmar i svenska för elever, mest då för pojkar, på byggprogrammen? 
Kommer detta i slutändan resultera i att kunskapsklyftorna ökar? 
 
Intressant vore att utifrån ett genusperspektiv undersöka, granska och analysera dessa frågor. 
Resultatet skulle sedan, förhoppningsvis, leda till en ännu djupare förståelse och insikt i 
pojkarnas läsvärldar. 
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9. Sammanfattning 
Allt som oftast står det att läsa om skolpojkars brist på intresse över att läsa böcker och deras 
försämrade resultat inom ämnet svenska. Antalet teorier om varför pojkarna halkar efter inom 
svenskämnet kan sägas vara lika många som de forskare, författare och analytiker som 
studerat i frågan. Vissa forskare menar att många pojkar tar avstånd från det som anses vara 
kvinnligt, som exempelvis läsning av skönlitteratur, medan andra menar att pojkar visst läser, 
men inte det som bjuds i skolan. En del forskare som mer är inne på genetik menar att 
pojkarnas brist på motivation rörande litteraturläsning och språk är biologiskt och sitter i 
hjärnan och är således, enligt dessa personer, helt naturligt.  
 
Med bakgrund för dessa olika teorier, egna erfarenheter av ett tidigare arbete inom ämnet 
samt inte minst ett stort intresse för skol- och genusfrågor, blev syftet med denna studie att 
just titta på pojkars läsvärldar. Den övergripande frågeställningen under arbetet löd: ”Hur ser 
pojkars läsvärldar ut?”. Fokus har legat på pojkar i åk 7 på en skola i ett välbärgat område i 
södra Stockholm. Det empiriska bakgrundsmaterialet bestod av 100 enkäter samt fyra stycken 
intervjuer. Frågorna som ställdes till eleverna rörde bland annat läsvanorna i skolan och i 
hemmen, vad de helst själva väljer att läsa, hur de gör sina läsval samt hur de får tag i 
litteratur. 
 
Till skillnad från en rad tidigare undersökningar, visar resultatet här att majoriteten av 
pojkarna faktiskt läser, både böcker och andra typer av literacies. De tycker också om att läsa 
och de får ofta böcker i present eller köper själva. Favoritgenren är fantasy, en genre som flera 
av de tillfrågade tycker passar både pojkar och flickor. De allra flesta kommer också från hem 
där det finns både böcker och morgontidningar samt att de allra flesta av dem fått sagor lästa 
för sig när de var små. Många menade även att de saknade bra böcker i skolan, att utbudet var 
för litet. Utseendet på böckerna spelar också in. Pojkar i allmänhet och även pojkarna i denna 
undersökning, tycks rata allt som kan förknippas med femininitet. Om ett bokomslag på något 
sätt är ”tjejig”, väljs den snabbt och utan tvekan bort. Dock kan det mycket väl tänkas att 
pojkar gärna skulle vilja läsa dessa ”tjejböcker”, men då sker det troligtvis i smyg. 
 
Avslutningsvis kan sägas att arbetet med studien givit en bra bild av pojkarnas läsvärldar i 
årskurs 7 på den undersökta skolan. Dock är det så att ju mer kunskap man får om ett ämne, 
desto fler frågor föds. Det finns alltid något mer att veta och det finns alltid något mer att 
fördjupa sig i.    
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Bilaga 1. Enkätfrågor 
 
1) Är du: pojke  flicka Klass:_________ 
 
2)Tycker du om att läsa böcker? Ja  Nej  
 
Om "Ja", varför?____________________________________________________________ 
 
Om "Nej" varför?____________________________________________________________ 
 
3) Håller du på och läser en bok just nu (ej skolböcker)? Ja  Nej  
 
Om "Ja", vad heter boken?____________________________________________________  
 
Hur valde du den?___________________________________________________________ 
 
4) Har du någon favoritförfattare? Ja  Nej    Vet ej  
 
Om "Ja", vad heter hon/ han?__________________________________________________ 
 
5) Brukar du läsa flera böcker av samma författare? Ja   Nej   Ibland   
 
6) Vilken typ av böcker föredrar du att läsa? (Du får kryssa i flera alternativ) Fantasy    
 
Deckare/spänning  Romantik/relationer  Sport  Humor  Skräck  
 
Klassiker Äventyr  Krig  Science fiction  Historia  Självbiografier   
 
Serieböcker Noveller Ungdomsskildringar / kompisböcker  
 
Annat ___________________________________________________________________ 
 
7) Tror du att det är skillnad på vad pojkar och flickor väljer att läsa?  
 
Ja  Nej   Vet ej  Om "Ja", vad tror du skiljer?_________________________________ 
 
8) Var läser du helst? I skolan  Hemma  Biblioteket  På bussen/ tunnelbanan   
 
Någon annanstans ________________________________________________________ 
 
9) Var får du tag i böcker? (Du får kryssa i flera alternativ) I skolan  Hemma   
 
Biblioteket  Lånar av kompisar  Får i present  Köper  Annanstans  
 
10) Vad är viktigast när du väljer en bok: Hur omslaget ser ut  Hur tjock boken är   
 
Bokens handling (utifrån det som står på baksidan) Författaren   
 
Annat ___________________________________________________________________ 
 
11) Är det många av dina kompisar som läser böcker? Ja   Nej Vet ej  
 
12) Ger ni varandra boktips? Ja   Nej  Ibland  
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13) Brukar du/ ni prata om de böcker som du/ ni läst? Ja  Nej  Ibland  
 
Om "Ja", när pratar ni om de böcker som du/ ni läst?________________________________ 
 
14) Har det hänt att du läst om samma bok flera gånger? Ja   Nej  
 
Om "Ja", varför?____________________________________________________________ 
 
15) Brukar du hitta böcker som du vill läsa på skolans bibliotek? Ja Nej Ibland  
 
16) Saknar du några typer av böcker på skolan? Ja  Nej  
 
Om "Ja", vilka typer av böcker saknar du?________________________________________ 
 
17) Är det skillnad på att läsa i skolan mot att läsa hemma? Ja   Nej  
 
om "Ja", vad är det för skillnad?________________________________________________ 
 
18) Läser dina föräldrar böcker (mamma och/ eller pappa)?  Varje dag    Ibland    
 
Sällan   Aldrig   Vet ej   
 
19) Anser du att ni har många böcker hemma? Ja  Nej  Vet ej  
 
20) Har ni någon morgontidning hemma? (DN, SvD etc.)  Ja    Nej  Vet ej  
 
21) Läste någon sagor för dig när du var liten? Varje dag  Ibland   Sällan  Aldrig  
 
22) Brukar din svensklärare läsa högt för er i klassrummet? Ja  Nej  Ibland  
 
 Om "Ja", tycker du om när läraren läser högt? Ja  Nej  Ibland  
 
23) Tror du svensklektionerna inspirerat dig att läsa mer Ja  Nej  Vet ej   
 
24) Vad läser du förutom böcker? (Du får kryssa i flera alternativ) Dagstidningar (DN, SvD  
 
etc.)   Veckotidningar   Instruktionsböcker  Dagböcker  Gratistidningar (Metro, City  
 
etc.) Serier Databöcker   Blogg  E-böcker   Sms   Chatt  
 
Musiktexter     Annat _____________________________________________________ 
 
25) Vad gör du helst på fritiden? (Rangordna från 1 – 3) Vara med kompisar   
 
Chatta och/eller spela spel på datorn  Titta på TV   Lyssna på radio   
 
Gå på bio   Umgås med familjen   Lyssna på musik  Läsa böcker   
 
Läsa tidningar  Sporta  Annat _____________________________________________ 
 
Tack för din medverkan!  
 
Anna Wahlström 
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Bilaga 2. Grundfrågorna till intervjuerna om pojkars läsvärldar 
 
1. Gillar du att läsa? 

2. Håller du på att läsa en bok just nu? 

3. Hur valde du den? Varför? 

4. Har du någon favoritförfattare? Vad är speciellt med henne/ honom? 

5. Har du läst flera böcker skrivna av samma författare 

6. Gillar du att läsa böcker som du kan känna igen dig i? 

7. Vilken typ av böcker gillar du? 

8. Finns det någon bok som du verkligen kommer ihåg? 

9. Tror du att det skillnad på vad pojkar och flickor väljer att läsa? Varför? 

10. Läser dina kompisar? Spelar det någon roll vad kompisarna läser? 

11. Brukar ni ge varandra boktips? 

12. Brukar ni prata om böcker? Brukar ni ha boksamtal? 

13. Var läser du helst? Varför? 

14. När läser du helst? 

15. Brukar du få böcker i present? Brukar du köpa böcker själv? 

16. Tycker du att ni har mycket böcker hemma? Morgontidning? 

17. Brukade någon läsa högt för dig när du var liten? Tyckte du om det? 

18. Brukar din svensklärare läsa högt? Tycker du om det? 

19. Får ni själva välja bok i skolan? Är det bra eller dåligt när läraren väljer bok? 

20. Vad tycker du om skolans bibliotek? Saknar du några typer av böcker där? 

21. Tror du att svensklektionerna inspirerat dig att läsa mer? 

22. Läser du mer nu än exempelvis i femman eller sexan? 

23. Hur skulle du vilja att en bra läsplats såg ut i skolan? 

24. Är det viktigt att läsa böcker? Varför? 

25. Vad läser du förutom böcker?  

26. Finns det något annat som är viktigare att läsa? 

27. Vad gör du helst på fritiden? 

28. Tycker du att du läser mycket, ser du dig själv som läsare? 

29. Spelar omslaget någon roll när du väljer bok? 
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Bilaga 3. Bokomslag 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




