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Abstract
I have in this thesis looked at the reasons for why boys, in upper school classes, read so little 

fiction. Several surveys show that boys in their teenage years stop reading fiction. If they read 

fiction it is only as a school assignment and not as leisure. There has been research done in 

boys attitude towards literature, but there hasn’t been any research done asking them about 

why they don’t read fiction

I have interviewed a group of boys about their reasons, and attitude, for why they don’t 

choose to read fiction on their spare time after school. I have interviewed five boys and from 

their answers I have made a conclusion. 

The main reason to why the boys in my survey chose not to read fiction was that they found it 

‘boring’. The reasons to this were that they found the assignments to the books boring and 

they found the books boring. They said that the assignment usually was to answer questions 

which were to easy to answer. 

I have used Judith A Langers’ reception theories to try to explain why the boys find the task 

of reading so boring. 

Keywords: fiction, receptions theories, teenage boys, school assignment, ‘boring’. 

Nyckelord: skönlitteratur, receptionsteorier, tonårspojkar, skoluppgift, ‘tråkigt’. 
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Inledning

’Jag tycker att Sandor/Ida sög hårt. Jag hatar att läsa och därför hatar jag alla böcker. 

Jag ryser när jag ser en bok. Det är tråkigt att läsa böcker, varför inte se en film, det 

är ju inte 1700-talet. Fan jag är ju inte på 1700-talet. Det är ju 2004. Jag kommer ju 

inte att läsa tråkiga böcker när jag blir stor för det är ju bara så tråkigt’1.

Jag har valt att i denna uppsats försökt ta reda på varför flera undersökningar visar att pojkar

läser mindre skönlitteratur än vad flickor gör. Självklart finns det undantag, men generellt kan 

sägas att pojkar läser mindre skönlitteratur, vilket siffror som jag presenterar senare visar. 

Ett par kommentarer, utan vetenskaplig bakgrund, jag hittat i olika tidningar, som jag finner 

intressanta nog att ta upp här är till att börja med Gunilla Molloy som säger i en artikel i 

Svensk Bokhandel att Thomas Brolins uttalande om att han aldrig blir så sjuk att han skulle 

läsa, förmodligen har större genomslagskraft än alla svensklärare tillsammans2. 

Horace Engdahl återfinns citerad i Sydsvenska Dagbladet, på ledarsidan, med orden

I USA är kulturen inte riktigt manlig, det är någonting som kvinnor kan hålla på 

med. Om vi har blivit det mest amerikaniserade landet i Europa och det slår igenom i

de allmänna värderingarna… I Frankrike och Tyskland är det nödvändigt med litterär 

bildning om man vill tillhöra inflytelserika kretsar3.

Kan svaret vara så enkelt att pojkars brist på intresse för skönlitteratur ligger i att deras 

idrottsförebilder uttalar sig negativt om böcker eller att vi tagit efter USA i deras värderingar 

gällande kultur, och därmed även böcker, att pojkarna helt enkelt inte vill identifiera sig med 

sådant kvinnligt beteende? Eller finns det andra orsaker till detta? 

                                               
1 s. 9 Molloy 2007
2 19.10.2005 Johanna Westlund 
3 s.2 Per T Olsson  Sydsvenska Dagbladet 09.12.01
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Bakgrund

I flera undersökningar visar siffror att pojkar generellt läser mindre skönlitteratur än vad 

flickor generellt gör. 

Anette Øster, forskare i barnlitteratur i Danmark som utgett flera studier i barn- och 

ungdomars läsvanor, visar i sin studie att av pojkar i högstadieåldern, 14-15 år, är det endast 

19% respektive 15% som läser nästan dagligen, av flickorna i samma ålder (14-15 år) är det 

nästan 29% respektive 31% som läser nästan dagligen4. 

Øster har även frågat hur många som aldrig läser skönlitteratur på sin fritid. Av pojkarna 

hävdar 19% av 14-åringarna och 14% av 15-åringarna att de aldrig läser på sin fritid. Av 

flickorna svarar 3% att de aldrig läser på sin fritid5. 

Nordicom har i sina läsvaneundersökningar kommit fram till att 31% av svenska män läser 

dagligen, jämfört med 45% av svenska kvinnor som läser dagligen. Detta gäller för åldrarna 

9-79 år6. 

Av barn i åldern 9-14 år läser, enligt Nordicom, 61% dagligen, av ungdomarna i åldern 15-24 

år läser 39% dagligen. Detta gäller sammantaget för båda könen7.

Syfte

Jag vill finna eventuella svar till varför pojkar i dag läser så lite skönlitteratur. Jag är nyfiken 

på pojkarnas egna skäl till varför de väljer att inte läsa skönlitteratur. Jag är inte intresserad 

av att veta vad de gör istället, utan varför de helt enkelt väljer bort skönlitteraturen som ett 

fritidsintresse. Jag vill veta vad pojkarna själva tycker om skönlitteratur och läsningen därav. 

Finns svaren att finna i skolan och undervisningen eller finns svaren i pojkarnas omgivning?

Mitt intresse ligger i att få veta varför pojkar som inte läser skönlitteratur, inte gör just detta.

Detta är inte en sociologisk undersökning, utan en attitydundersökning.

                                               
4 s.99-100 Øster 2004
5 ibid
6 NORDICOM www.nordicom.gu.se Book reading:Daily use by sex and age 2006 (per cent).
7 ibid  
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Frågeställning

Varför läser pojkar så lite skönlitteratur- vilka skäl ger de själva? Kan de ge en rimlig 

förklaring eller tycker de bara inte om att läsa skönlitteratur?

Motivering av undersökningen 

Om vi blivande lärare, oavsett ämne, tidigt lär oss att känna igen och identifiera orsakerna till 

varför vissa pojkar, och även flickor, inte läser skönlitteratur, finns en möjlighet för oss att 

hjälpa dessa elever och se till att de aldrig slutar läsa. De elever som inte läser skönlitteratur 

går de miste om stora delar av sin utbildning från grundskolans tidiga år ända upp till 

gymnasiet. Alltså hoppas jag att denna undersökning kan bidra till att vi snabbare kan 

identifiera de problem som kan uppkomma när elever inte visar intresse för skönlitteraturen. 

Dessutom har inte dessa orsaker sammanställts i en enda rapport vilken torde leda till att 

denna undersökning kan ligga till grund för vidare forskning i ämnet. 

Tidigare forskning

Det har gjorts en del undersökningar om pojkars läsvanor, men dessa har i huvudsak varit 

koncentrerade på hur mycket tid pojkarna lägger ner på läsning av skönlitteratur varje vecka 

och detta har gjorts av forskare i Sverige. Jag har tittat på en del undersökningar gjorda av 

utländska forskare, dvs. inte svenska, och dessa har tittat på hur ungdomar tar till sig 

skönlitteratur, dvs receptionsteorier. En av dessa receptionsteorister har jag valt att använda 

mig av som min teori. De andra finns presenterade nedan. Jag kommer att återvända till de 

icke-svenska forskarnas teorier, dvs receptionsteorierna, slutdiskussion. Jag presenterar dem 

dock grundligt här då jag anser att de är av intresse för undersökningen, men de är inte en del 

av min teori.

Maria Åkerblom visar i sitt examensarbete ’Pojkars skönlitterära läsning’ på att det var 16 

pojkar som läste dagligen, 16 som läste en gång i veckan och 8 pojkar som aldrig läser8. Detta 

gäller skönlitteratur på fritiden. Hennes undersökning är gjord på pojkar i högstadieåldern.

                                               
8 s.23 Åkerblom 2005
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Erik Stoltz har i sitt examensarbete fått fram att pojkarna ägnar 1,6 timmar i veckan åt att läsa 

böcker. I hans undersökning framkom även att 21,3% av pojkarna inte läst någon bok under 

det senaste året. 25,5% av pojkarna i Stoltz arbete höll med påståendet ’Det är skittråkigt att 

läsa böcker’9. 

Gunilla Molloy har i tre studier tittat på elevers läsvanor och hon har även forskat kring 

pojkar och deras förhållande till skönlitteratur. I hennes bok ’Att läsa skönlitteratur med 

tonåringar’10 söker hon svar på vad som händer med när en elev läser en bok. Vad förstår 

eleven, vad de får ut av den och hur talar de om lästa böcker är frågor som hon resonerar 

kring. 

I boken ’När pojkar läser och skriver’ tar Molloy upp pojkars bristande intresse för läsning 

och skrivning i skolan. Hon visar exempel på hur pojkarna blir aktiva skribenter och de 

tilldelas ett ämne som de finner intressant och hur de talar i klassen om något som de är 

engagerande i. 

Anita Werner har tittat på barns relation till TV:n i Barn i TV-åldern11. Hon har i sin 

undersökning ställt frågan hur barn påverkas av tv-tittandet, om barnen passiveras eller blir 

kreativa, hur det ser ut i olika socialgrupper, könsskillnader etc. och hon diskuterar även i ett 

kapitel om TV-tittande och bokläsning samspelar eller konkurrerar. 

En annan forskare som tittat på ungdomars förhållande till läsning av skönlitteratur är J. A 

Appleyard. Han konstaterar i sin bok ’ Becoming a reader. The experience of Fiction from 

Childhood to Adulthood12’ att tonåringar ger tre olika orsaker till deras reaktion på specifika 

berättelser13; 

1. De utrycker tydligt förhållandet till huvudpersonen

2. De talar om realismen i berättelsen

3. Och de säger att en bra berättelse får dem att tänka.

                                               
9 s.14-16 Stoltz 2007
10 2003
11 Studentlitteratur Lund. 1996
12 Cambridge University Press, 1990
13 s. 100 Appleyard 1990
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Samtidigt säger han att läsandet är något som når sin höjdpunkt på högstadiet, men att 

intresset för det sedan dalar. De flesta tonåringar läser inte mycket alls, frivilligt14. 

Appleyard skriver att det finns många orsaker till en läsares förhållande till läsande-

personlighet, familjebakgrund, utbildningsbakgrund, värderingarna i den socialgrupp som 

personen växer upp i, den kulturella rörelsen – bakom dessa finns konkreta underliggande 

kapaciteter och förväntningar som utvecklas enligt ett relativt regelbundet mönster och 

influerar hur en person läser när han växer upp från barndom till vuxen15. 

Appleyard antar en ’interactional’ och ’transactional’ syn på läsandet. Från denna vinkel är 

själva läsandet ett möte mellan en specifik läsare och en specifik text i en specifik tid och 

plats, ett möte som ger liv åt en text. Berättelsen är inte den samma som texten i boken, inte 

heller är det läsarens unika personliga möte med texten. Det är texten och läsarens historia 

och personlighet som get texten dess liv. Texten och läsaren interagerar via ett loopsystem. 

Läsaren har med sina förväntningar från tidigare läs- och livserfarenheter som han lägger till 

texten och texten svarar till dessa förväntningar, eller så gör den inte det. Läsaren filtrerar 

denna ’feedback’ genom karakteristiska försvar, beblandar dem med fantasier och förvandlar 

händelsen, i detta fall läsandet, till erfarenheter av moralisk, intellektuell, social och estetisk 

existens16.

Robert C. Small, Jr skriver i sitt kapitel ’Connecting students and literature: What do teachers 

do and why do they do it?’ i ‘Reader response in the classroom. Evoking and interpreting 

meaning in literature’ att en diskussion om ett litterärt alster bland personer som har läst detta 

är att dela med sig av olika insikter. Ledaren, läraren, kan inte låtsas inför sig själv eller 

eleverna ha alla svaren. I litteraturundervisningen har vi alla samma bevis, texten. Som läsare, 

har vi med oss det vi har med oss, och sedan diskuterar vi det – inte en diskussion om vad 

som är ’rätt’ eller ’fel’, utan vi delar med oss möjligheter17. 

Om en lärare beslutar sig för att en hel klass ska läsa samma alster och diskutera detta alster 

bör läraren se till att diskussionen har sin utgångspunkt hos eleverna och deras erfarenheter 

                                               
14 s.99 Appleyard 1990
15 s.3 Appelyard 1990
16 s.9 Appleyard 1990
17 s.17-18 Small, Jr 1992
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till textens erfarenheter och härifrån till vad de lärt sig till vad författaren lärt sig. Läraren 

måste acceptera elevernas idéer, hon måste vänta på att eleverna bestämmer sig för hur de vill 

svara på hennes frågor och läraren måste förstå att det finns flera svar och hon bör även vara 

villig att se allvarligt på svaren tillsammans med klassen, hur mycket de än skiljer sig från 

hennes egna18. 

Alldeles för många litteraturlärare, och därmed också litteraturläsare, tror att läsandet är 

passivt. Sett ur den synvinkeln öppnar en läsare en bok som en annan öppnar ett paket, 

sträcker sig ner för den, och öppnar vad författaren har lagt, skrivit där. Vissa försiktiga och 

perceptiva läsare får ut mer av deras respons till texten. Mindre uppmärksamma och mindre 

kunniga läsare får därmed också ut mindre av texten19. 

Lärare som accepterar läsaren som en aktiv skapare, undervisar inte litteratur för att ge 

eleverna en riktig analys. De accepterar istället att en sådan enkelhet inte existerar. Istället för 

att vara auktoritära försöker dessa litteraturlärare möjliggöra elevernas personliga delgivande 

svar, även om de är aktuella eller inte i relation till texten. I elevernas delgivande kan de lära 

av varandra; fundera över vad de fann i en text; behålla eller förkasta delar av deras egna 

delgivanden; och tänka över sina egna reaktioner. Efter ens egna upptäckter, kommer 

upphetsningen för litteraturen från spridningen av svar. Det kan finnas en viss tillfredsställelse 

i att höra att en vän som läst samma dikt håller med om allt som jag säger om den, men 

mycket mer intressant är det när en diskussion uppstår med någon som uppfattar dikten på ett 

helt annat sätt20. 

Nicholas J. Karolides frågar i sitt kapitel ’The transactional Theory of literature’ vad som 

influerar en läsare till dess respons på en text21. Givet förståelsen av texten och läsarens aktiva 

deltagande i läsandet, vad händer under läsandeprocessen? Förutsatt, att texten är densamma 

för alla läsare, markeringar på en sida – orden, strukturen - uppenbarar sig likadant. Läsare 

svarar olika på individuella ord, så väl som på struktur, uttryck och analys, detta beroende på 

deras egna personliga miljö. Skillnader baseras också på den givna stunden, situationen, 

                                               
18 s.18 Small, Jr 1992
19 ibid
20 s. 19 Small, Jr 1992
21 I Reader response in the classroom. Evoking and interpreting meaning in literature’ Karolides (ed) 1992
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humöret, trycket, andra orsaker (kanske lärarens instruktioner) för läsandet. Läsupplevelsen är 

unik för varje läsare22. 

Läsupplevelsen initierar den litterära erfarenheten, det första mötet med det litterära alstret. 

Det bör inte konstrueras en direkt insikt, en mening. Utan processen är mer utvecklande. 

Läsaren reagerar på ord och situationer och interagerar ett ord eller en situation med ett annat. 

Förväntningar på texten projiceras, men senare händelser kan revidera denna bild. Läsaren 

skapar flera olika byggstenar vilka är föränderliga för att ta tillvara på textens många detaljer. 

Beroende på läsarens engagemang och mogenhet, så väl som texten själv, är läsupplevelsen 

reflektiv och krävande23.   

Philip Davis börjar sin bok ’The experience of reading’ med att ställa frågan: Vad är det som 

inte är fysikt, men som ändå har en fysikt påverkan? Svar: En bok. Inte bara som ord på sidor, 

utan något mentalt som kommer fram för att sedan åka tillbaka in tillsammans med tankar och 

känslor, som om en bok vore en verklighet24. 

Dennis J. Sumara påstår att tid och energi i dagens utbildning går åt att få eleverna att utrycka 

vad oss redan är känt, inte att komma på nya sätt att lära ut25. Detta är en orsak till varför 

litteratur inte har något värde för dem som associerar litteratur med något som händer i 

skolan. För att litteraturen ska ha betydelse i skolan krävs att teorier om att lärande är att 

utforska sanningar och representera förnuftet, måste ges upp. Detta innebär att det istället bör 

skapas förutsättningar för människor att lära sig att bli förvånade över vad som kan hända om 

de dedicerar sig till litteratur som kräver ett engagemang av någon annans tankesätt. Litterärt 

engagemang bör anses vara ett intressant sätt för människor att utveckla vad som har 

betydelse för dem själva och vad som är av betydelse för andra människor. Vissa människor 

utvecklar denna insikt genom att skriva litteratur. Andra genom att analysera litterära verk.

Rosenblatt Louise M. har baserat sin receptionsteori på att texten i sig är betydelselös. Texten 

i sig har ingen mening förrän läsaren analyserar den genom sin livserfarenhet, kunskap och 

                                               
22 s.23 Karolides 1992
23 s.24 Karolides 1992
24 s.5 1992
25 s. 160 2002
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språkerfarenhet26. Genom att läsa texten får läsaren ny kunskap som ger nya erfarenheter som 

han sedan kan använda sig av i livet och i läsandet av nästa, nya text. Rosenblatt förklarar att 

’utgångspunkten måste vara varje individs strävan att samla sina resurser i förhållande till den 

tryckta sidan27

Rosenblatt anser att när läsaren börjar läsa en text förväntar sig läsaren skildringar som han 

baserat på tidigare erfarenheter, men dessa skildringar ändras allt eftersom läsaren får mer 

fakta under sin läsning av texten. Läsaren och texten utför en transaktion dem emellan som i 

sin tur skapar en mening för läsaren28. Rosenblatt har skapat termen ’efferent läsning’ vilken 

innebär att läsaren läser för att medvetet hitta fakta i texten som läsaren vet att han kommer att 

behöva använda sig av vid ett senare tillfälle29. I motsatts till denna ’efferenta läsning’ finns 

det enligt Rosenblatt ’estetisk läsning’ som läsaren använder sig av vid mer affektiv läsning, 

dvs. när det är texten och historien som är orsaken till texten som är intressant30. Rosenblatt 

ger exemplet att en dikt inte kan sammanfattas utan läsaren måste vara med om transaktionen 

själv för att den ska beröra medvetandet. Det efferenta blir det estetiska. 

Metod

Jag har genomfört denna undersökning genom att utföra intervjuer med fem stycken pojkar i

skol år 8 och 9, på högstadiet, i en friskola i södra Stockholm. Jag kom i kontakt med dessa 

pojkar genom deras lärare i svenska, vilken jag fick kontakt med då jag kontaktade skolan.

Jag valde denna friskola baserat på att jag passerade den dagligen på min väg hem från min 

VFU-skola/placering. Orsaken till att jag inte intervjuade pojkar på min VFU-skola är att i 

samtal med deras lärare i svenska framkom det att pojkarna som de undervisar läser 

skönlitteratur. De kunde inte komma på någon pojke som inte visade intresse för 

skönlitteratur och läsning därav. Detta fick jag även bekräftat genom att fråga runt bland 

pojkarna om de kunde svara på frågor om varför de inte läser skönlitteratur eller om de kunde 

hänvisa mig till någon i deras klass som inte läser skönlitteratur. Pojkarna på denna 

kommunala skola i södra Stockholm ser ut att tillhöra en grupp av pojkar som läser 

skönlitteratur.

                                               
26 s. 35-36. 
27 s.36
28 s. 36-37
29 s.41
30 s.41
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Eleverna som jag intervjuade är elever på en friskola och deras lärare hade inga problem med 

att hänvisa till och plocka ut pojkar i hans klasser som inte är intresserade av att läsa 

skönlitteratur. Jag känner inte till något mer om pojkarna än vad som framkommer under 

intervjun. Jag frågar inte heller pojkarna om deras bakgrund och familjeförhållanden då jag 

inte är intresserad av att göra någon sociologisk undersökning, utan jag gör en 

attitydundersökning. Det kan säkert finnas förklaringar till deras brist på intresse som kan 

hittas i deras bakgrund, men detta är upp till någon annan att undersöka. 

Under intervjuerna ställer jag följdfrågor till pojkarna då situationen kräver detta, men i 

huvudsak ger dessa följdfrågor ingen mer information än huvudfrågan. Jag förmodar att 

pojkar i denna ålder, åk 8 och 9, inte är särskilt talföra. Jag pressade inte pojkarna på svar; 

kände att det inte skulle leda till något förutom eventuell irritation. Varje intervju med 

pojkarna tog mellan 15 och 20 minuter. Jag satt med dem en och en. Det hade varit intressant 

att sitta med dem i grupp efter att jag talat med dem en och en, för att se om det fanns något 

som de kom på att tillägga om de fick komma till tals tillsammans och hade möjligheten att 

haka på varandras uttalanden, men situationen gav inte någon möjlighet till detta. Jag talade 

med pojkarna under deras lektion i svenska; pojkarna kom ut vart eftersom pojken innan kom 

in tillbaka till klassrummet. Det verkade som om pojkarna tog frågorna och min undersökning 

på allvar och de ägnade viss tid till att fundera över svaren de gav, eller så valde de bara att 

vara tysta innan de svarade. Svårt för mig att avgöra vilket det var. 

Frågorna jag ställde till pojkarna var följande (inom parantes följdfrågor som kom upp under 

intervjuns gång):

1. Vad tycker du om skönlitteratur? (Varför väljer du att se film? Har du letat efter en bra 

bok?) 

2. Läste någon för dig när du var liten? (Läser någon av dina vänner, vad du vet?)

3. Läser någon av dina föräldrar? 

4. Varför läser du inte skönlitteratur? (Får du bilder i huvudet när du läser? Varför är det 

intressantare med film?)

5. Vad skulle kunna få dig att börja läsa skönlitteratur? (Hur får du tag på en ’bra’ bok?)

6. Hur mycket tid ägnar du åt att läsa? (Vad gör du istället på fritiden? Om boken du fått 

från skolan är en ’läxa’ hur mycket tid ägnar du åt en då? Anser du att du är tillräckligt 

bra på att läsa för att klara av att läsa en bok som är skriven för vuxna?
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7. Förstår du varför din lärare vill att du ska läsa skönlitteratur? (Har ingen av dina lärare 

förklarat varför ni läser skönlitteratur i skolan? Läser ni skönlitteratur i andra ämnen, 

bortsett från svenska?) 

8. Vad tycker du om dem som väljer att läsa skönlitteratur?

Då jag är intresserad av att få veta vilka orsaker som finns till varför pojkar läser så lite 

skönlitteratur, bad jag läraren, som jag var i kontakt med, att välja ut de pojkar, i år 8 och 9, 

som han visste med sig inte läste frivilligt på sin fritid. Detta för att jag direkt skulle komma i 

kontakt med denna kategori av pojkar. Jag ansåg att detta skulle spara tid och göra det 

intressantare för mig att direkt hitta den kategori av pojkar som jag var intresserad av att 

undersöka. Jag har därmed gjort ett strategiskt urval som jag använder mig av i min studie. 

Jag har valt mina intervju personer på grundval att de har den kunskap avseende det 

forskningsproblem som jag vill undersöka31. Denna ’kunskap’ som jag refererar till är deras 

bristande intresse i att läsa skönlitteratur. 

Jag har inte någon ambition att generalisera mitt resultat, vilket ger min undersökning låg 

extern validitet32. Jag vill inte generalisera mitt resultat därför att jag har intervjuat så få

elever, pojkar, för denna undersökning. Med stor sannolikhet kan det vara så att en större 

intervjubas hade gett fler svar till varför pojkarna inte läser så mycket skönlitteratur, vilket 

hade varit intressant för undersökningen. Frågan är dock vart jag i så fall hade dragit gränsen 

för antalet intervjuade pojkar. För att kunna generalisera bör jag förmodligen ha intervjuat alla 

pojkarna som passade in i mina kriterier, på skolan där jag var, men hade detta kunnat ge mig 

fler, olika svar? 

Jag vill heller inte generalisera då mitt undersökningsmaterial är så litet av praktiska skäl. När 

jag intervjuade pojkarna, i skolan en fredag eftermiddag, hade pojkarna språklektioner 

samtidigt och jag fick med lärarens tillstånd plocka ut dessa elever från lektionerna. 

Självfallet hade jag kunnat gå tillbaka och fortsätta mina intervjuer vid ett eller flera tillfällen, 

men det visade sig att inte många av pojkarna var intresserade av att gå ifrån lektionerna för 

att ställa upp på att bli intervjuade. Alternativet hade varit att träffa dem efter skolan, men 

som det kommer att visa sig i intervjuerna, som är en del av min undersökning, läser så gott 

som inte någon alls skönlitteratur på sin fritid bland annat för att de har så mycket annat att

                                               
31 s.287 Esaiasson et al 2003
32 s.172 Esaiasson et al 2003
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göra efter skolans långa dagar. Jag undrar om de då hade tagit sig tiden att sitta kvar i skolan 

efter lektionernas slut för att svara på frågor. 

Det kan även finnas ett problem med sanningshalten i det pojkarna säger, men jag undrar vad 

de skulle ha att vinna på att ljuga. Vi hade ingen relation till varandra innan intervjuerna, jag 

talade om för dem att deras svar skulle behandlas helt anonymt och att jag inte ens skulle 

nämna vilken skola jag gjort intervjuerna på. Jag klargjorde för dem att inte heller deras lärare 

skulle få veta vad de svarat och att vad de än svarade så skulle deras identitet vara endast 

mellan dem och mig. Alltså skulle de inte på något sätt påverkas av de svar som de gav mig. 

Jag har i min undersökning inte intervjuat någon lärare. Detta för att jag var intresserad av att 

få veta endast pojkarnas orsaker till varför de inte läser skönlitteratur. Å andra sidan hade det 

varit intressant att höra hur deras lärare ser på pojkarnas brist på intresse för skönlitteratur och 

vad han anser och tror att bristen på intresse beror på. Jag gjorde ett aktivt val att utesluta 

lärare i denna undersökning. Det vore intressant att ta del av en undersökning där lärarens 

åsikter tas upp. 

Langers receptionsteori ligger till grund för min undersökning, men jag har även tittat på 

andra forskares receptionsteorier för att se om de kan hjälpa mig i att förklara bristen i 

pojkarnas intresse för läsandet av skönlitteratur, dessa återkommer i slutdiskussionen.

Jag har i denna uppsats använt mig av både engelskspråkig och svenskspråkig litteratur, i 

vissa fall även samma titel på båda språken. När jag använt mig av den engelskaversionen av 

boken, eller engelskspråkig litteratur generellt, är de svenska översättningarna gjorda av mig 

själv. 

Receptionsteorier- hur vi tar till oss texter vi läser

Vad finns det för orsaker och förklaringar till att pojkarna i min undersökning ger dessa svar 

om deras förhållande till skönlitteraturen, och särskilt den skönlitteratur som de läser i skolan? 

Svaren är många, men de flesta av dem ser dock ut att peka på hur undervisningen i skolan 

faktiskt ser ut och att denna ska vara orsak till varför ungdomar brister i intresse för 

skönlitteratur. Receptionsteorier är teorier om hur vi som läsare tar till oss de texter som vi 

läser. Det finns flera forskare med olika teorier om vad som händer i våran hjärna när vi läser 
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en text. Här nedan presenterar jag mig av Judith A Langers teori som jag, i huvudsak,

använder mig av i min analys i slutet av uppsatsen. Andra receptionsteoretiker nämner jag 

under tidigare forskning och dessa återkommer jag till i min slutdiskussion. 

Judith A Langer har skrivit flera böcker inom ämnet receptionteorier och hon förklarar våran 

förståelse för skönlitterära texter genom en föreställningsvärld. Hon menar att denna 

föreställningsvärld är ’den värld av förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt’33.

Langer förklarar förställningsvärldens uppbyggande i fyra faser, då hon anser att 

föreställningsvärldarna förändras medan man läser. Den information som läsaren får ur texten 

ändrar prioritering under läsningen, viss information kan bli viktigare medan annan 

information blir ointressant34. 

Dessa fyra faser som Langer tagit fram är; 

1. ’Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld’. Hon förklarar detta med att vi 

kommer utifrån och kliver in i föreställningsvärlden när vi börjar läsa, och vi försöker genast 

skapa oss en bild av det som ska hända genom att samla på oss så mycket information som 

möjligt genom texten. Denna information, eller kunskap, kan ses som fakta. Vi tar till oss så 

mycket kunskap som möjligt då vi befinner oss utanför föreställningsvärlden. 

Föreställningsvärldens utvecklande börjar här med hjälp av våran tidigare kunskap och 

erfarenhet. Vi som läsare tar steget ut och in ur denna föreställningsvärld medan vi läser, detta 

sker varje gång vi får ny information som ändrar våran uppfattning om det vi läser. Ibland kan 

läsaren även tappa tråden och detta kan leda till förvirring och överraskningar35. 

2. ’Att vara i och röra sig genom föreställningsvärlden’. Läsaren fördjupar sig i texten genom 

erfarenheterna av livet eller genom andra texter. Vår förståelse skapar ny förståelse. Nu 

används all vår kunskap om texten och allt vi har med oss själva i form av erfarenheter. Vi 

kopplar samman text och erfarenheter och gör nya uppfattningar om innehåll och handling36. 

                                               
33 s. 23 Langer. 2005
34 s. 24. Langer 2005
35 s. 31-32 Langer 2005
36 s. 33. Langer 2005
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3. ’Att stiga ut och tänka över det man vet’ . Nu använder vi istället texten för att utöka våran 

kunskap och erfarenheter. Tidigare har vi använt kunskapen för att förstå texten. Vi byter 

fokus; från utvecklandet av textvärlden till vad dessa idéer betyder för våra liv. Vi reflekterar 

över sådant som vi visste eller gjorde eller kände innan vi läste texten med hjälp av 

föreställningsvärldarna37. 

4. ’Att stiga ur och objektifiera upplevelsen’. Vi reflekterar över föreställningsvärlden. Vår

förståelse, läsupplevelse och texten, objektifieras. Vi begrundar, analyserar och kopplar till 

andra verk och upplevelser. Författarens hantverk ligger i fokus. Det handlar om att se texten 

och förståelsen på avstånd, det tillåter en mer analytisk blick38. 

Judith A Langer skriver i ’Envisioning literature’ att det ’i klassrum där läsning ses som 

svarsgivande anses eleverna inte vara kompetenta läsare; de anses inte kompetenta nog att 

kunna ställa djupare frågor om texten utan endast svara på ytliga, fakta frågor’39. Däremot i ett 

klassrum där läraren anser att skönlitteraturen kan vara provocerande lär sig eleverna vara 

tankfulla, läraren bryr sig om vad eleverna tycker och tänker och hur de tänker40. Langer 

presenterar fyra punkter som beskriver klassrummet där litteraturen anses provocerande. 

1. Eleverna behandlas som livslånga föreställningsbyggare; Eleverna anses använda sig 

av denna kunskap, vilken är insamlad under hela deras livstid, för att skapa sina egna 

texter, eller föreställningar, genom deras erfarenheter med litteraturen. De använder 

sig av sina egna tidigare erfarenheter, ’literacy’, och liv, som trådar från vilka de väver 

ny förståelse, nya sätt att se på det de läser varje nytt verk. Läraren uppmärksammar 

att varje elev kan och förstår all sin litterära erfarenhet. Lärande och undervisande 

miljöer som ser eleverna som livslånga föreställningsbyggare legitimerar eleverna som 

tänkare i deras klassrim och inbjuder dem tveklöst till att djupare utveckla deras 

förståelse. Undervisandet involverar att bli en varsam och aktiv lyssnare, som försöker 

att förstå elevernas idéer och hjälper dem att hitta vägar genom de idéer som måste 

arbetas igenom i skapandet av föreställningsbyggandet41. 

                                               
37 s. 33-34 Langer 2005
38 s. 34-35 Langer 2005
39 s. 56-57 Langer 1995
40 s.57 Langer 1995
41 ibid
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2. Frågor behandlas som en del av ’literacy’erfarenheten;  ’Literacy’ erfarenheten 

innebär ställandet av frågor ; frågor är nödvändiga och normala när en person 

utforskar horisonter av möjligheter. Detta är orsaken till att föreställningen är fylld 

med frågor och aningar, liksom mer utvecklade idéer, även efter mycket tänkande och 

diskussioner har tagit plats. Från föreställningsbyggandets perspektiv förväntar vi oss 

att en person har mängder av frågor om sin förståelse för tillfället, om vad som kan 

komma att utvecklas, om samband till annan litteratur, om relationer i livet42. Eleverna 

ställer sig frågor som ’Jag är inte säker…’, ’Tänk om…? ’ etc. när de skapar en 

förståelse för litteraturen utanför skolan- efter att de sett en film, i en teaterpaus. Dessa 

frågor visar att personerna är föreställningsbyggare och litterära tänkare. När vi ser 

frågor som en central väg till hur förståelse utvecklas, blir instruktioner ett sätt att 

hjälpa eleverna att utforska möjligheter, inte endast att lösa osäkerheter utan också att 

utveckla tänkandet: resonera kring alternativ, väga bevis, och utveckla nya 

frågeställningar och frågor. I text-baserade klassrum, där frågorna är ytliga och kräver 

’rätta’ svar, kan frågor ge en negativ erfarenhet; de kan visa att en elev inte ’vet’ 

någonting eller inte var en ’bra’ läsare. Det är inte förvånande att elever i ett sådant 

klassrum inte tycker om att ställa frågor43. 

3. Klassmöten är ett tillfälle att utveckla förståelse: Eftersom idén om att utveckla 

föreställningarna behandlar förståelsen som flytande och skiftande, blir 

klassrumsmötena att hjälpa varje deltagare att vidare undersöka och utveckla deras 

förståelse. Alla inblandade tar för givet att deras tankar kring texten kommer att ändras 

under dessa möten. Eleverna bör få ren möjlighet att diskutera och undersöka sina 

tankar och känslor inför texten tillsammans med andra. 

4. Flera perspektiv används för att berika förståelsen för tolkningen: I 

föreställningsbyggande klassrum är flera perspektiv väldigt viktiga. Att ta vara på 

andras tolkningar hjälper eleverna att fundera över idéer som de själva inte kommit på, 

att fundera över deras egna tolkningar på flera sätt, jämfört med eller i motsatts till 

andras tolkningar. 

                                               
42 s. 58 Langer 1995
43 s. 58 Langer 1995
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Presentation av undersökning 

När pojkarna fick frågan vad de tycker om skönlitteratur, dvs böcker som är ren fiktion, utan 

att den nödvändigtvis har någon faktabakgrund, utkristalliserade sig två olika svar: ’Vet 

inte/läser inte så mycket’ och ’kan vara roligt/kul’. De av pojkarna som svarade att de inte vet 

sa också direkt att de inte läste särskilt mycket utan hellre tittade på film. Orsaken var att de 

fann att det hände mer på film eller på tv än vad det gör i böcker. De fann det trist att bara läsa 

en text utan att se en bild till det som de faktiskt läste. ’På film ser man en bild som gör att det 

blir mer levande’44. De ser ingen anledning till att läsa böckerna när de flesta finns på film. 

Detta sägs även av en av dem som säger att böcker kan vara kul. Den andra pojken som säger 

att det kan vara roligt att läsa säger också att han letar ibland, men oftast inte. Han läser det 

han ska i skolan, det som står med i listan för det block som de läser för stunden, men att han 

endast läser på fritiden om han hittar något bra45. 

Följande fråga som pojkarna fick var om någon läste för dem när de var små, vilket alla 

pojkarna svarade positivt på, men med olika entusiasm. Ett svar som jag fick var ’Mamma 

läste sagor och skit’46, annars varierar svaren mellan ’de slutade när jag blev större’47 till 

’väldigt mycket och allt möjligt’48. Någon typ av högläsning hade pojkarna i alla fall fått 

hemma när de var småbarn, men detta varierade i omfång. 

På frågan om någon av deras föräldrar läser hemma på fritiden, svarade alla att detta var 

fallet. David säger att hans mamma läser ganska mycket, medan hans pappa gör det ibland49. 

Josef säger att hans föräldrar läser väldigt mycket; ’alla läser väldigt mycket. Det är typ bara 

jag i min familj som knappt läser. Även pappa läser mycket’50. Ingen av pojkarna är dock 

övertygad om att deras vänner läser. De anser att de gör andra saker, som att röra på sig51. En 

pojke svarar att han aldrig frågat då han inte har något intresse av att veta om hans vänner 

läser eller inte; ’jag gör ju inte det så därför bryr jag mig inte om mina kompisar gör det’52. 

                                               
44 2008-05-08 Oscar
45 2008-05-08 Josef
46 2008-05-08 Johan
47 2008-05-08 Oscar
48 2008-05-08 Josef
49 2008-05-08
50 2008-05-08
51 2008-05-08 Johan
52 2008-05-08 Kalle
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Pojkarna fick även försöka svara på frågan vilka konkreta orsaker de kunde ge till varför de 

inte läser, och svaren var varierande, men inga var tyvärr överraskande. Jag har här valt att 

skriva ner pojkarnas svar rakt på, då jag anser att de är viktigt att få med alla svaren som de 

gav och inte göra en generalisering53.

David: Vet inte. Orkar inte. Det är en massa text. Det är inte så kul. 

Johan: Tråkigt! Dessutom sitter man bara still. Det är en annan sak att se på film. Det händer 

mer. Det är ljudeffekter, och mer verkligt. Man ser mer. Boken är helt klart underlägsen 

filmen. Jag får inga bilder i huvudet när jag läser. Bilder ser jag endast i filmerna. I böckerna 

är det bara text. Fast det är väl så att det finns mer fakta i böckerna än vad som finns i filmen. 

Dessutom har jag mängder att göra. Jag tycker om att vara utomhus och det kan man ju inte 

om man bara sitter och läser. Jag tränar. Jag går hellre på gym än läser en bok. Jag tycker om 

att röra på mig.

Oscar: Lättare att se på film. Lättare att förstå. Det är en massa specialeffekter som inte finns i 

en bok. Filmen lever och boken är död. Man får se hur alla ser ut, i boken ser man inte det om 

det inte beskriver jättetydligt, men det har jag nog aldrig varit med om att jag har sett i någon 

bok. Inte för att jag egentligen läser böcker. Så jag vet inte om man får veta hur människorna 

ser ut i böckerna, men det får man i alla fall i filmer och det tycker jag är bra. Då behöver man 

inte hitta på själv. 

Kalle: I en bok är det bara text. I en film ser man mer av vad som händer. Det är mer verkligt. 

Har man träning efter skolan så kommer man bara hem och vill äta och sova. Då orkar man 

inte läsa. Det är bara tråkigt. Det handlar om intresse. Jag har inte det intresset. Jag ser hellre 

på en film . Då behöver man inte tänka utan bara titta. Allt finns framför en och man behöver 

inte gissa. 

Josef: Har inte hittat någon bra bok. Orkar inte leta. Får tips av min syster som jag kan kolla 

upp ibland, men inte alltid. Det beror lite på vad det är för typ av bok. 

När de får frågan om vad som skulle kunna få dem att börja läsa så är alla överens om att en

bra bok är nyckeln. Dock är pojkarna överens om att de måste hitta denna bok genom att de 

fått ett tips, för de har inget intresse av att leta efter en själv. Oscar säger ’Jag letar inte själv 

efter böcker. Tipsen kan jag få av någon kompis som har läst något eller i en bok i skolan där 

det står om andra böcker som man kan läsa. Jag brukar oftast inte leta själv’54. Kalle säger 

                                               
53 2008-05-08 alla intervjuer
54 2008-05-08
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även: ’I biblioteket vet man inte vart man ska leta. De som jobbar där har inte alltid tid att 

hjälpa en att hitta något bra. De letar bara upp sådant som våran lärare har sagt att han vill ha 

till klassen’55. 

På fritiden ägnar pojkarna lite tid till att läsa skönlitteratur. En pojke hävdar att han läser 45 

minuter upp till en timma, om han hittar en bra bok, och då läser han i sängen56, medan de 

andra säger att de endast läser sina skoluppgifter; ’läser om jag måste till skolan, men det är 

inte mycket. Det är oftast bara tråkiga böcker57, ’Jag tränar en hel del fotboll och har då inte 

tid att läsa. Det räknas inte som fritid och frivilligt om det har med skolan att göra. Jag

försöker läsa de böcker som vi ska, men de är ofta himla tråkiga och ointressanta’58. Alla 

pojkarna prioriterar skolläsningen, jämfört med annan skönlitteratur, med nöd och näppe. De 

verkar inte ha allt för mycket till övers för det som de blir tilldelade i skolan, de verkar finna 

böckerna tråkiga. Dock anser de att de har tillräckligt bra kunskaper i svenska för att klara av 

en bok på svenska, som är skriven till en vuxen publik. De anser mer att läsandet av böcker är 

baserat på intresse och inte på språkbegåvning. De tycker helt enkelt att bokläsandet är 

tråkigt, vilket de poängterar flera gånger under intervjun.

När jag frågar pojkarna om de förstår varför deras lärare vill att de ska läsa skönlitteratur i 

skolan får jag lite blandade svar; ’för att man ska lära sig grejer. Man lär sig fakta och sånt’59, 

man måste göra bokrecensioner, man svarar på frågor om boken. Det räcker därför att man 

bara läser typ sju sidor i boken, sen kan man svara på frågorna’60, två av pojkarna gissar att 

det har att göra med att de utvecklar språket, men detta är inte något de egentligen fått 

bekräftat. Även dessa två pojkar säger att deras gissning till varför de läser böcker i skolan är 

för att de ska svara på frågor; Vi läser aldrig bara för att läsa utan vi ska alltid svara på 

frågor’61. Ingen av lärarna som de har i svenska verkar ha förklarat för pojkarna varför de 

faktiskt läser skönlitteratur i skolan. Pojkarna verkar överens om att det är för att svara på 

frågor, vilket de ser ut att tycka är tråkigt och förutsägbart. Jag frågade även pojkarna om de 

läser skönlitteratur i andra ämnen förutom i Svenska och detta var inget som de ägnade sig åt. 

                                               
55 2008-05-08
56 2008-05-08 Josef
57 2008-05-08 Kalle
58 2008-05-08 Oscar
59 2008-05-08 David
60 2008-05-08 Johan
61 2008-08-05 Josef
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Jag är nyfiken på att höra vad pojkarna tycker om dem som faktiskt läser en hel del böcker, 

om de har en tendens att kategorisera dem, placera dem i en speciell grupp av människor, men 

pojkarna är ganska likgiltiga till dem som läser mycket. Johan säger: ’De är helt vanliga 

människor med intresse att läsa. De är inga töntar. De tycker bara om att läsa. De har ett annat 

intresse bara. Det är som fotboll och hockey, antingen gillar man det ena eller det andra’

samtidigt säger han att ’Plugghästarna läser, men det är väl därför de är plugghästar. De läser 

hela tiden. Det är den enda speciella gruppen som jag kan komma på. Fast de läser ju inte bara 

böcker, utan jag tror även att de läser sina läxor62. En annan kommentar, från Kalle, är:’ 

Varsågod! Kul för dem. De är inga andra konstiga personer som på något sätt skulle vara 

mindre värda. De har andra intressen bara’63. De flesta av pojkarna anser att de med mycket 

fritid läser mycket, dvs inte de som tränar mycket. Kalle poängterar detta med att säga: ’Sitter 

man kvar i skolan till klockan fyra varje dag och pluggar och sedan har man träning, så hinner 

man inte läsa’64

Analys

Den främsta orsak som pojkarna i min undersökning angivit till varför de inte läser 

skönlitteratur är att de finner detta vara ’tråkigt’. Vad kan detta bero på? De ger vissa svar, 

men Molloy65 förklarar detta på ett annat sätt; 

”Tråkigt’ kan vara ett ord med många valörer. Det kan betyda olika saker. Det kan 

fungera som en täckmantel för läs- och skrivsvårigheter. Det kan fungera som 

avvisande argument mot en aktivitet som man inte ser poängen med. Men det kan 

också vara ett yttrande om läsning och skönlitteratur’.

Ingen av pojkarna i min undersökning sa något om att de hade problem med att läsa en bok, 

vilket jag frågade om. Å andra sidan kan det vara så att de inte kan avgöra detta själva, eller så 

ville de inte framstå som högstadieelever med lässvårigheter. 

Det ser uteslutande ut som om pojkarna i min undersökning har som uppgift att svara på frågor 

eller skriva bokrecensioner på de böcker de läst. Om detta är vad som förväntas av dem leder 

även detta förmodligen till att de inte kommer i den föreställningsvärld som Langer talar om, 

                                               
62 2008-05-08
63 2008-05-08
64 2008-05-08
65 s.10 När pojkar läser och skriver 2007
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som sker när en läsare läser en text. Förställningsvärlden är den bild som läsaren skapar av det 

han läser. Langer skriver:

Varje föreställningsvärld innehåller såväl det som individen förstår och inte förstår 

som alla tillfälliga antaganden som hur det hela kommer att utvecklas och reaktioner 

på detta.  Föreställningsvärldar befinner sig alltid i antingen förändring eller i ett 

tillstånd där en är öppen för förändring66.

Jag tolkar detta som att läsaren måste vara mottaglig för det som händer i texten och att läsaren 

under tiden texten fortgår ändrar sin bild av vad som händer och syftet med händelserna. 

Läsaren måste med andra ord ha viss erfarenhet av olika händelser för att kunna bygga upp en 

startbild som han sedan kan modifiera under läsandets gång. Denna erfarenhet ger även en 

förståelse för det som han läser i boken, men denna förståelse förändras också med tiden 

beroende på hur läsarens övriga erfarenheter utvecklas. Föreställningen och förståelsen 

förändras också under tiden som läsandet pågår allt eftersom läsaren får mer kunskap om vad 

som sker i texten. 

För att klara av att förstå texten och kunna följa med i utvecklingen av den krävs att läsaren 

kan bygga upp de föreställningsvärldar som Langer har beskrivit i fyra steg. Läsaren kliver in i 

texten/föreställningsvärlden, letar efter ledtrådar för tolkningen av texten och använder sig av 

egna erfarenheter och kunskaper67. Efter detta befinner sig läsaren i föreställningsvärlden och 

fördjupar sig i texten. Nu kan läsaren få en möjlighet att se vad som händer djupare och 

därmed fängslas av berättelsen. Vad som kommer att hända senare är något som börjar 

intressera läsaren68. 

Då pojkarna i min undersökning blir ’tvungna’(som jag ser det) att ägna sig åt efferent 

läsning(se Rosenblatt) verkar det som det enligt dem själva blir svårt att komma in i texten, de 

säger att de inte får några bilder i huvudet när de läser. De kommer förmodligen aldrig in i 

den föreställningsvärld som Langer skriver om. Pojkarna får aldrig en riktig möjlighet att röra 

sig utanför och kliva in i föreställningsvärlden.

                                               
66 s.23-24 Langer 2005
67 s.31-32 Langer 2005
68 s.33 Langer 2005
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Dock samlar läsaren på sig fakta när han befinner sig utanför föreställningsvärlden, enligt 

Langer. Jag förmodar dock att det för en ovan läsare kan vara svårt att skilja på fakta som han 

vet att han måste få med sig och det fakta som kan vara intressant att ha med sig genom 

bokens gång och läsning. Om läsaren då är ovan blir det svårare att ta till sig ny fakta som 

presenteras under läsandet vilket leder till förvirring hos läsaren. 

Om pojkarna är ovana läsare, vilket jag tycker att pojkarna i min undersökning är då de ägnar 

lite tid åt att läsa, har de förmodligen inte heller det förråd av erfarenheter och kunskap från 

tidigare läsning som ger dem ny kunskap och ny förståelse. De får svårt att ’vara i och röra sig 

genom föreställningsvärlden’. 

I den tredje fasen kommer läsaren på vad han kan lära sig från texten. Reflektioner över hur 

han själv förhåller sig till händelserna blir en del av läsandet69. I den sista fasen lämnar läsaren 

föreställningsvärlden för att reflektera över vad han läst. Författarens hantverk blir också 

synligt och läsaren blir kritiker av texten. Läsaren analyserar och begrundar det han läst70. Om 

pojkarna aldrig tar sig in i föreställningsvärlden och inte heller har någon tidigare erfarenhet av 

läsning, och hur böckerna kan komma att påverka deras tankar och liv, kommer de nog inte att 

reflektera över hur han själv förhåller sig till texten och vad han möjligen kan lära sig av 

densamma. 

För att allt detta ska kunna ske krävs det att läsaren ska ges en möjlighet att ta till sig texten på 

sitt sätt. Problemet som Rosenblatt tar upp är att elever ofta ägnar sig åt det som hon kommit 

att kalla för efferent läsning. Rosenblatt förklarar detta med att man läser i ett praktiskt syfte71. 

När läsaren läser i praktiskt syfte, menar Rosenblatt, så väljer läsaren ut och analyserar den 

information eller de idéer som finns kvar när läsningen är avslutad72. Läsaren ägnar sig inte åt 

estetisk läsning. Den estetiska läsningen:

’Kräver att läsaren riktar uppmärksamheten mot affektiva aspekter. Av denna 

blandning av förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer byggs den upplevelse 

som utgör berättelsen eller dikten eller skådespelet’73.

                                               
69 s.34 Langer 2005
70 s.34-35 Langer 2005
71 s.41 Rosenblatt 2002 
72 s.41 Rosenblatt 2002
73 ibid
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Detta sammantaget innebär med andra ord att läsning av en skönlitterär text med målet att 

svara på frågor, inte ger möjlighet till att läsa estetiskt utan endast efferent, vilket i sin tur är

det läsaren har kvar av boken, är den fakta han tagit till sig under tiden som han läst boken, 

eller texten. Pojkarna går miste om att få objektifiera sin läsupplevelse, sin förståelse och själva 

texten då de inte, enligt egen utsago, får en möjlighet att analysera och koppla det de läst till 

annat de läst74. Dessutom påpekar Langer att 

Elevernas föreställningsvärldar påverkas av deras olika erfarenheter, deras motiv för att 

läsa, deras antaganden om vad läraren vill och deras uppfattning om vad som är 

politiskt eller socialt korrekt75.

Då pojkarna i min undersökning väljer att se film istället för att läsa en bok, förmodar jag att 

de har lättare att kliva in och ut ur filmens föreställningsvärld. De har förmodligen även den 

kunskap och de erfarenheter som krävs för att kunna röra sig i och genom filmens 

föreställningsvärld. Pojkarna finner det nog inte heller lika förvirrande att ta till sig ny fakta 

som presenteras i en film, som de kanske gör vid läsandet av en bok. 

Pojkarna har förmodligen även lättare att reflektera över händelserna i en film och objektifiera 

upplevelsen med hjälp av ljudeffekter och specialeffekter i filmen. Det blir inte en lika 

’tråkig’ upplevelse. De är förmodligen även duktiga kritiker av filmen på det sätt som Langer

anser att en läsare av en bok är av författarens hantverk. Det finns undersökningar om hur TV 

påverkar läsvanorna. Det finns två hypoteser som motsäger varandra: stimuleringshypotesen; 

som fungerar stimulerande på läsandet - och reduktionshypotesen som minskar intresset för 

läsning. Forskningen kring detta är inte helt entydig, men slutsatsen som går att dra är att TV 

medför en minskning av barns läsning76.

Langer säger även att ’om att det i klassrum där läsning ses svarsgivande anses eleverna inte 

vara kompetenta läsare; de anses inte kompetenta nog att kunna ställa djupare frågor om texten 

utan endast svara på ytliga, fakta frågor’77. Molloy skriver att en text även kan bli tråkig när 

den är övertydlig och uppfyller förväntningarna alltför starkt78. 

                                               
74 s.24 Langer 2005
75 s.54 Langer 2005
76 s. 41-42 Werner 
77 s. 56-57 Langer 1995
78 s.46 Molloy 2003
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Pojkarna som jag talade med sa att de alltid skulle svara på frågor vilket kan vara en trolig

förklaring till att de förklarar bokläsning som tråkigt är att de, av läraren, får en uppgift till 

själva läsandet. De ges inte möjlighet att läsa boken för läsandets skull, utan de ska svara på 

specifika frågor, vilka jag antar har ett ’rätt’ eller ’fel’ svar kopplat till dem. Pojkarna, och de 

andra eleverna i klassen, ges inte möjlighet att få ha den diskussion som Small Jr tycker är så 

viktig för läraren att ha med sina elever; där eleverna får uttrycka sig om boken utan att det 

finns ett ’rätt’ eller ’fel’ svar79. Eleverna får inte möjlighet att diskutera sin syn på boken och i 

gengäld höra de andra elevernas syn på boken och hur de kan ha analyserat den helt olika, trots 

att de läst samma bok. Läsandet blir inte en passiv handling utan mer en aktiv handling. 

Läraren, som pojkarna i min undersökning har, vill enligt pojkarna att de ska svara ’rätt’ på 

frågor som inte kräver någon djupare analys eller diskussion. En av pojkarna i min 

undersökning säger att ’Det räcker att därför att man bara läser typ sju sidor i boken, sen kan 

man svara på frågorna’80. (Jag förstår att han med detta menar de sju första sidorna i boken.)

Detta leder till att Rosenblatts teori och efferent läsning blir väldigt tydlig. Vid läsningen av 

dessa sju första sidor i boken letar pojkarna upp det fakta som de vet att de kommer att behöva 

för att kunna svara på lärarens frågor. Den föreställningsvärld som Langer skriver om blir alltså 

inte möjlig för dessa pojkar. De letar upp svaren, som enligt dem finns att finna direkt i början 

av boken, och sedan ger de upp. Om de inte hade som uppgift att svara på en viss typ av frågor 

så förmodar jag att dessa pojkar skulle ägna mer tid till att faktiskt läsa boken, men ändå 

lyckas plocka med sig viss fakta. 

När pojkarna endast läser de sju första sidorna i boken får de inte heller den erfarenhet av 

läsning, som i sin tur ger dem kunskaper och erfarenheter, till att kunna ta till sig en annan bok 

vid ett senare tillfälle. De har förmodligen svårt att kunna fantisera om vad som kan komma att 

hända i boken, baserat på de uppgifter som de får i början, på grund av deras brister i läsning 

av skönlitteratur. Pojkarna får inte möjlighet att se vad de kan lära sig av att läsa hela texten. 

De erfar inte sitt eget förhållande till händelserna i texten. Alltså reflekterar de aldrig över vad 

de läst. De tar inte möjligheten att ta till sig texten på sitt sätt på grund av att de ägnar sig åt 

efferent läsning. 

                                               
79 s.18 Small, Jr 1992
80 2008-05-08 Johan
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Skolans mål med läsandet, kunskapande och självständig kreativitet, är oförenliga, men i 

skolan löses problemet genom att det förra prioriteras på bekostnad av sen senare81.

Molloy skriver också att pojkarna kan behöva ett klart och tydligt syfte med litteraturläsningen. 

Det är ohållbart att säga att det är för att de ska lära sig/bli bättre på att läsa, då deras 

motargument då kan vara att detta kan de lära sig genom att läsa tidningar etc82. 

Ingen av pojkarna i min undersökning förstod varför de var tvungna att läsa skönlitterära 

böcker i skolan, inte heller använde lärarna sig av skönlitteratur som undervisningsmaterial i 

något annat syfte. Dessa pojkar har med andra ord ingen som helst aning om varför de läser 

skönlitteratur i skolan. Varför anger inte läraren sitt syfte med läsningen av skönlitteratur? 

Detta finner jag intressant. En fråga jag hade kunnat få svar på om jag valt att intervjua deras 

lärare, men som jag valde bort. 

Alla, av mina undersökta pojkar, hade familjemedlemmar som läser, men endast en av dem sa 

att övriga familjemedlemmar läser jättemycket83. Ingen av pojkarna trodde heller att deras 

vänner läser. Molloy skriver att barn som oftast läser också har vänner som läser, vilket 

givetvis gör att även det motsatta stämmer84. 

Från Molloys egna undersökningar om pojkars läsvanor har hon dragit slutsatsen att en stor del 

av eleverna läser för att de kommer från en familjemiljö där läsning av skönlitteratur är en del 

av vad de gör på fritiden, ett kulturellt kapital. Hon skriver också att detta kulturella kapital är 

starkt klassbundet. ’För en del elever är det lika naturligt att läsa böcker som att gå, men för 

andra är det lika främmande som att flyga’85

Molloy lägger ner en hel del krut på att förklara att det är ’typ killsaker, att man inte gillar att 

läsa’86. Molloy skriver att elever som kan tänka sig att läsa under tvång, men inte frivilligt, inte 

läser pga av en genus regim som kan gälla i en klass, ett problem med uppfattningen om 

läsning och manlighet ’ett avståndstagande från läsning upprätthåller ett tydligt i särhållande 

                                               
81 s. 100 Molloy 2002
82 Molloy 2002
83 2008-05-08 Josef
84 s. 17 Molloy 2002
85 s184 188 Stanovich 2000
86 s. 146 Molloy 2002
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mellan könen’87. Molloy fortsätter denna tanke i ’Att läsa skönlitteratur med tonåringar’; med 

orden ’Att identifiera sig som icke-läsare skulle kunna vara ett led i en pågående 

könskonstruktion för en del killar’88. Ingen av pojkarna i min undersökning har på något sätt 

indikerat i sina svar att de tycker att läsning är något som endast flickor ägnar sig åt. Tvärtom 

verkar de inte ha något illa att säga om dem som faktiskt läser böcker, bortsett från att de anser 

att

’Plugghästarna läser, men det är väl därför de är plugghästar. De läser hela tiden. Det är 

den enda speciella gruppen som jag kan komma på. Fast de läser ju inte bara böcker, 

utan jag tror även att de läser sina läxor89.

Alltså kan jag inte hålla med Horace Engdals teori om att kulturen skulle vara kvinnlig och att 

pojkarna därmed inte vill identifiera sig med detta, det kvinnliga alltså. Det finns med andra 

ord inget i min undersökning som tyder på att läsning är en könsfråga, vilket jag inte heller har 

valt att fokusera på.

Det har i min undersökning kommit fram att det inte bara är tråkigt att läsa utan även att 

böckerna är tråkiga. Detta kan ha sin förklaring i att de flesta böcker, som dessa pojkar har läst, 

är sådana som deras lärare har valt ut åt dem. De har sällan fått välja helt själva. Detta är en 

brist i den egna didaktiken som många lärare inte erkänner90. Läraren pekar istället på brister 

antingen hos eleven eller i boken, eller både och91. 

Slutdiskussion

Har Horace Engdahl rätt i påståendet att den manliga amerikanska synen på läsandet har 

påverkat pojkarna i deras syn på läsande? Ingen av pojkarna jag talade med uttryckte på något 

sätt att läsningen endast var för flickor och kvinnor, om de inte anser att det endast är flickorna 

som är plugghästar. Däremot är de, pojkarna i min undersökning, amerikaniserade så pass 

mycket att de föredrar att se på film istället för att läsa en bok. Kan pojkarna ha blivit 

påverkade av uttalanden liknande Tomas Brolins om att aldrig vara så sjuk att han skulle läsa?

Nej, inte heller det verkar vara sant. Den orsak som pojkarna uttalar tydligast, i min 

undersökning, är att de tycker att det är tråkigt att läsa skönlitteratur. Vilket ju verkar vara 

                                               
87 s. ibid.
88 Molloy s.111 Lund 2003
89 2008-05-08
90 s.43 Molloy 2003
91 s.46 Molloy 2003
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fallet med Brolins attityd till att läsa skönlitteratur: att det är tråkigt och att han inte ser det som 

ett alternativt fritidsintresse. Jag tror dock inte att de blivit påverkade att tycka att det är tråkigt 

att läsa genom uttalanden liknande Brolins. De delar endast inställning.

De ser hellre filmen än läser boken, då filmen inte ställer krav på dem; som att se bilder i 

huvudet etc. Filmen ger dem bilderna och ljudeffekterna. För mig verkar det som om pojkarna 

är lite lata. De vill ha historien/berättelsen serverad på enklaste sättet, med bästa ljud och 

bildkvalitet och gärna ska de slippa spendera flera timmar om dagen för att få veta slutet. 

Filmen ger dem allt detta på, i snitt, två timmar. Å andra sidan säger forskning att tv-tittandet 

är en sysselsättning som associeras med avkoppling på fritiden och bokläsningen förenas med 

skolarbete. Kan det vara så att pojkarna inte vill ägna sig åt skolarbete efter skola och träning 

och därmed helhjärtat ägnar sig åt tv- och filmtittande? Men om pojkarna kommer in i den 

föreställningsvärld, genom att se film, som Langer skriver om så bör väl detta vara något 

positivt. De har inte förlorat förmågan att kunna föreställa sig vad som kan komma att hända, 

eller att sätta in händelserna i filmen i sina egna liv. 

Kan filmen då anses vara lika bra som boken i undervisningssyfte? Kan man resonera att det 

kan vara bättre att pojkar som inte läser skönlitteratur istället ser filmen och därmed får med 

sig berättelsen på så sätt istället för att gå miste om den helt och hållet? Kan tittandet av film 

istället ses som ett alternativ eller är det endast den skönlitterära versionen som är värd att ta 

del av? Vilket är egentligen syftet med att läsa boken om filmversionen finns att få tag på och 

dessutom är billigare för skolan att ta in så alla kan se den istället för att köpa in 

klassuppsättningar av vissa boktitlar? Är det vara själva läsandet som är viktigt eller finns det 

ett verkligt syfte med att läsa ett skönlitterärt verk om det finns en filmversion? Jag har inget 

svar på dessa frågor, men det kan vara av stort intresse att diskutera dem i en lärargrupp, 

kanske kan det finnas kompromisslösningar. 

Jag förmodar att pojkarna i min undersökning omedvetet anser att bokläsningen är så 

förknippad med skolarbete och att de därför om de läser en bok inte ägnar sig åt en 

fritidsaktivitet, utan snarare åt skolarbete. Att på kvällen se en film är för dem avkoppling och 

fritid, i samma mån som idrottandet som de flesta av dem ägnar så mycket tid åt efter skolan.  
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Pojkarna i min undersökning ser ut att vara ense om att film är att föredra framför att läsa en 

bok, särskilt om boken finns i en filmversion. Pojkarna anger orsaker som att man ser mer i 

filmen, lättare att förstå, ljudeffekter och det går snabbare att ta till sig innehållet. Jag får en 

känsla av att pojkarna tar del av Langers föreställningsvärld genom att se en film istället för att 

läsa en bok. Pojkarnas möjlighet att kunna ta fantisera om vad som kommer att hända, se till 

deras egna förhållande till händelserna i filmen och reflektera över vad de sett får de 

förmodligen genom att se en film istället för att läsa en bok.

Det verkar utifrån frågan om varför de inte läser att de finner själva läsandet vara lite jobbigt. 

De föredrar i de flesta fall att film där allt finns serverat. Det är förmodligen lättare att få till en 

transaktion, utbyte, mellan film och tittare, åskådare, när berättelsen utspelar sig på film. Det 

blir förmodligen lättare att förstå handlingen och innehållet, och kanske till och med syftet med 

handlingarna. Jag förmodar att Rosenblatts teori om att en text kan läsas efferent och estetiskt 

kombineras i tittandet av en film; de fakta som tas upp i filmen kräver nödvändigtvis inte att 

den behöver kommas ihåg för en längre tid och så presenteras den på ett sätt som gör den 

lättare att minnas och texten, i detta fall filmen, är från början estetisk, vilket leder till att den 

blir lättare att ta till sig och bearbeta. Som tittare krävs endast att ’man hänger med’. 

Langers förklaringar om föreställningsvärldar kan också vara en förklaring till att filmen 

föredras framför boken. För en van läsare blir inte föreställningsvärlden särskilt svår att 

frambringa. En van läsare kan snabbt fördjupa sig i texten, men för en ovan läsare kan detta 

däremot bli svårare och därmed blir det lättare att se på en film där allt redan presenteras och 

någon grundligare fördjupning krävs inte. 

Pojkarna själva säger att orsaken till att det är tråkigt att läsa är uppgifterna som de får till 

boken; frågor med tydliga rätt och fel svar, som inte verkar ge dem någon möjlighet till egna 

tolkningar De ser inte heller ut att överhuvudtaget diskutera boken och dess innehåll

tillsammans med läraren och klasskamraterna. Dessa pojkar går med andra ord miste om det 

som Langer bl.a. skriver är viktigt; att kunna föreställa sig litteraturen. Om pojkarna istället ges 

möjligheten att se filmen förmodar jag att de kommer att diskutera den. Även om jag läser 

många skönlitterära böcker har jag en tendens att diskutera film oftare med vänner. Jag 

förmodar att pojkarna som jag intervjuat har lättare att ta till sig Baz Luhrmanns version av 
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Romeo & Juliet än Shakespeares version i text92. Shakespeares originaltext finns fortfarande 

med, men den levereras av bl.a Leonardo DiCaprio med pistol istället för värja och i något som 

likar down-town Miami istället för sköna Verona. På vilket sätt skulle detta vara fel?

Budskapet är fortfarande densamma, men levererad på ett annat sätt. 

Pojkarna får ingen möjlighet att skapa sig en djupare förståelse och därmed inte heller någon 

djupare kunskap om böckerna och karaktärerna. Då den inte får möjlighet att skapa denna 

djupare förståelse, vilket leder till brist på kunskap, så leder det förmodligen till att de får 

svårare att förstå nästa bok som de ska läsa, särskilt om den refererar till något annat litterärt 

verk, även om det är en implicit referens. Denna problematik är vad Langer baserar hela sin 

teori på. Om pojkarnas uppgift till boken de läser endast är att svara på frågor, som de kan 

svara på genom att läsa de första sju sidorna, åsidosätts mängder av kunskap de kunde ha fått 

om de getts möjligheten att diskutera bokens innehåll mer grundligt. 

Robert C. Small skriver93 om delandet av insikter mellan personer som läsa samma litterära 

verk. Ledaren ska inte ha svaren, det ska inte finnas några ’rätt’ eller ’fel’ utan det är 

möjligheterna som ska delas. Pojkarna ges inte chans att utveckla sina idéer, diskussionen har 

inte utgångspunkten hos eleverna, de lär sig inget om boken. Pojkarnas funderingar tas inte på 

allvar. Vad som är ’rätt’ och ’fel’ är viktigare. Då pojkarna vet att de kommer att få svara på en 

viss typ av frågor, blir deras läsning av det slag att de söker svar på dessa frågor, istället för att 

faktiskt ta till sig texten och det författaren faktiskt skrivit. De blir mindre uppmärksamma på 

texten och finner då förmodligen hela läsupplevelsen som ’tråkig’. 

Pojkarna i min undersökning säger egentligen ingenting negativt som sin lärare, bortsett från 

att det enda de ska göra i samband med läsandet är att svara på frågor. Varför väljer en lärare 

att be eleverna att svara på konkreta frågor när eleverna läst färdigt en bok? Är det för att 

läraren vill kontrollera att de läst boken? Jag tycker dock att det vore intressantare, som lärare, 

att ta del av hur eleverna tänker kring boken och vad de läst i den. Om eleverna kan motivera 

sina tankar om varför de tycker som ge gör angående bokens innehåll så borde väl det kunna 

ses som bevis för att de läst boken. Om det nu är så, som en av pojkarna i undersökningen 

säger, att de endast behöver läsa de första sju sidorna i boken, så fungerar ju inte lärarens 

                                               
92 1996 20st Century Fox
93 se sid 8.
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kontrollapparat som läraren förväntar sig. Eleverna ser ut att komma undan lättare än vad 

läraren hoppas på. 

I dagens skola får fler och fler av lärarna titeln ’mentor’. Detta signalerar, för mig, en lite 

annorlunda lärarroll. Mentorer, för mig, är mer av en vägledare och inte en ledare, någon som 

inte nödvändigtvis har alla rätta svar på alla frågor och funderingar. Borde inte denna nya titel 

även innebära en revision av själva lärarrollen. Ska läraren förbli en ledare i klassrummet som 

leder eleverna i rättriktning där de hittar de rätta svaren. Eller ska mentorn istället vara någon 

som vägleder och som är öppen för det som eleverna föreslår och resonerar kring? 

Måste eleverna överhuvudtaget få uppgifter till läsandet? Skulle det inte vara lättare att 

eleverna fick välja bok, inom ett visst område, för att sedan diskutera dessa öppet med 

varandra. De skulle få en möjlighet att höra om hur andra författare skildrat samma händelse, 

årtal etc. De skulle få en möjlighet att lära sig att förklara vad de läst för någon som inte erfarit 

samma sak, dvs läst samma bok. Eleverna skulle kunna få en möjlighet att lära sig att 

argumentera för en sida som de kanske nödvändigtvis inte personligen håller med om, vilket i 

sin tur måste kunna leda till att de lär sig förstå empati och sympati. Det finns, enligt mig, så 

många andra sätt att behandla en skönlitterär bok på utan att man ska behöva svara på frågor 

som de kan svara på efter att ha läsa endast de första sju sidorna.

Appleyard som tittat på hur läsarens bakgrund påverkar läsvanorna, kan egentligen inte 

förklara pojkarna, i min undersökning94. Pojkarna som jag talat med kommer från en bakgrund 

där läsandet av skönlitteratur är en del av vardagen, i alla fall enligt dem själva. Ändå läser de

inte. Kan det möjligen vara så att trots pojkarnas säkerhet att de inte vet om vännerna läser, 

vara påverkade av dem ändå. Kan små kommentarer, helt oskyldiga sådana, om läsandets 

tristhet och onödighet, genom åren, påverkat dem starkare än de är medvetna om. Påverkas 

pojkarna mer av sina vänner än av sina familjemedlemmar i frågan om läsning? Då är vi 

tillbaka till Tomas Brolins förhållande till läsninng. Pojkarna har inte blivit påverkade av, vad 

de sagt eller kanske ens är medvetna om, någon känd person, men de kan ändå ha påverkats 

minst lika starkt av sina vänner. 

                                               
94 s.11
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Vad ska vi som blivande lärare då tänka på om vi vill att våra framtida elever ska läsa 

skönlitteratur? Det främsta ser ut att vara att se till att läsandet inte blir ’tråkigt’. Vi lärare

måste med andra ord utmana oss själva med att inte ställa förutsägbara frågor till eleverna. 

Eleverna ska inte kunna komma undan med att bara läsa de första sidorna i en bok för att klara 

av att svara på frågorna, de ska istället behöva göra en analys av boken de läst. Detta ska också 

innebära att svaren inte ska kunna kategoriseras som ’rätt’ eller ’fel’. Eleverna måste få svara 

på öppna frågor och få möjlighet att diskutera och jämföra sina svar. 

Sumars teori om att läsaren ska förvånas över andra människors tankesätt genom litteraturen 

måste kunna vara användbar om lärare samarbetade över ämnesgränserna och använde sig av 

skönlitteratur i sin undervisning. Skönlitteratur som är skriven under en viss tidsperiod med en 

viss syn på vissa händelser. Denna röst skulle ge eleverna sanningar som är beroende på vem 

som uttryckt dem. Läraren skulle även utmanas i sin didaktik och skulle därmed tänka igenom 

sitt sätt att förmedla kunskap och förmodligen även syftet med undervisningen. Eleverna skulle 

kunna ges en möjlighet att vädra sina åsikter, ta del av varandras åsikter och tankar och 

dessutom få ett syfte till läsningen av skönlitteratur. Förmodligen skulle även den efferenta 

läsningen minska om eleverna var tvungna att ta till sig boken i sin helhet för att kunna jämföra 

dem med ett annat verk, i ett större sammanhang. 

Jag ställer mig frågande till om pojkarna som jag intervjuat verkligen är så könsneutrala som 

de ger sken av. Flera undersökningar som jag tagit upp här, och sådan som jag inte tagit upp, 

tyder på att pojkar anser att läsning av skönlitteratur är en kvinnlig sysselsättning. Molloy 

trycker väldigt hårt på detta i sina studier. Eller är det så Molloy trycker på det för att hon vill 

att det ska vara så, att det ska finnas en könsskillnad i hur man ser på läsning? När jag läser 

hennes studier får jag ibland känslan av att hon letar efter ’tjejigt’ orsaken där den inte finns. 

Till exempel i fallet där pojken säger att han inte läser damtidningar etc. Menar han verkligen 

att det är damtidningarna i sig som han tar avstånd ifrån eller är det innehållet som han tar 

avstånd ifrån? Han kanske är genuint ointresserad av matlagning, bantning och korsord. Han 

uttrycker också att han inte är intresserad av barnliga böcker. Kanske har han inget intresse av 

att läsa dessa för att de är övertydliga och inte ger honom någon utmaning eller att innehållet i 

dem helt enkelt inte intresserad honom. Kan han vara mer intresserad av att läsa skönlitteratur 

som har en förankring i verkligheten som vi lever i, kanske någon historisk händelse skulle 

kunna locka honom till att läsa en bok om han gavs den möjligheten? Ingen av pojkarna jag 
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talade med ansåg att läsandet var specifikt kvinnligt, utan de ansåg bara att det var tråkigt och 

att det var plugghästarna som specifik grupp som läste. Plugghästar kommer av båda könen. 

Det alla receptionsteoretiker ser ut att vara ense om, och som pojkarna i min undersökning ser 

ut att lida av, är att läraren måste bli bättre på att undvika standardiserade frågor som eleverna 

ska svara på. Teoretikerna ser ut att förespråka att läraren låter eleverna få för sin egna talan 

vid diskussioner kring de böcker som de läst. Alla elever ska få en möjlighet att uttrycka vad 

de tycker är viktigast och intressantast i boken, vilket inte alltid sammanfaller med lärarens 

intresse eller med klasskompisarnas intresse. En bra lärare måste kunna se att alla elever, och 

läsare av skönlitteratur, har sin egna ryggsäck med erfarenheter med sig in i läsandet av en bok 

och att dessa erfarenheter  i sin tur ger läsaren hans/hennes individuella ögon att läsa boken 

genom. Detta leder till att varje elev uppfattar boken på sitt unika sätt. 

Sammanfattning

Jag har i denna uppsats frågat en grupp pojkar(5 stycken), som inte läser skönlitteratur, om de 

kan ge någon eller några orsaker till varför de inte läser skönlitteratur. Jag kom i kontakt med 

denna grupp av pojkar genom deras lärare i svenska. Jag intervjuade pojkarna, en och en, under 

en fredag eftermiddag i deras skola. 

Jag har i min uppsats valt att använda mig av receptionsteorier av Judith A Langer som teori 

för att se om det finns något i hennes uppfattning om vad som händer med oss när vi läser, som 

eventuellt skulle kunna förklara pojkarnas brist på intresse av skönlitteratur. Jag har även i min 

analys använt mig av en handfull andra receptionsteoretiker för att se om de eventuellt har 

någon förklaring. 

Pojkarnas främsta orsak till att de väljer att inte läsa skönlitteratur är att de finner det ’tråkigt’. 

De säger att detta hänger ihop med att de av sin lärare ofta får uppgifter till boken, som att 

svara på frågor eller skriva bokrecensioner. Detta skulle då enligt Rosenblatt leda till att 

pojkarna ägnar sig åt vad han kallar för efferent läsning och att detta i sin tur leder till att 

pojkarna aldrig får ta del av, eller har en möjlighet att ta del av Langers fyra 

föreställningsvärldar. Langers föreställningsvärldar förklarar hur vi som läsare utvecklas 

genom läsandet av en text. Vi stiger in och ut ur en föreställningsvärld när vi börjar läsandet av 
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en skönlitterärtext, sedan rör vi oss i den för att senare tänka över det vi läst och objektifiera 

texten. 

Pojkarna säger också att de föredrar att se en film istället för att läsa en bok på sin fritid, efter 

all läxläsning och idrottsträning. Jag drar slutsatsen att det är lättare för pojkarna att komma i 

föreställningsvärlden genom att se en film och att de har lättare att röra sig inom 

föreställningsvärlden när berättelsen presenteras i filmversion. De kopplar inte heller 

filmtittandet till skolarbete på samma sätt som läsning av skönlitteratur, vilket förmodligen 

också gör det lättare för pojkarna i min undersökning att ta till sig filmen. 

Jag diskuterar även kring om varför läraren väljer att ge pojkarna standardiserade frågor som 

de ska svara på efter läsning av en bok. Jag undrar varför de inte istället ges en möjlighet att 

diskutera öppet kring hur de uppfattat boken och att de får ta del av sina klasskamraters syn 

och åsikter kring boken. De receptionsteoretiker som jag presenterat i denna studie är av 

uppfattningen att ungdomar i skolan skulle få ut mer av läsning av skönlitteratur om de fick en 

chans att öppet diskutera deras uppfattning av boken de läst och att de fick göra detta med den 

ryggsäck av erfarenheter som de redan har när de börjar läsningen av boken. Alla elever anser 

inte att samma fakta och händelser i boken är av samma intresse eller vikt/värde. 



35

Litteraturförteckning

Tryckt material
Appleyard, J.A. Becoming a reader. The experience of Fiction from Childhood to Adulthood. 
Cambridge University Press. 1990

Davis, Philip The experience of reading Routledge 1992 London

Ewald Annette Läskulturer - Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår
2007 Malmö Högskola

Karolides, Nicholas J. The transactional Theory of literature i ‘Reader response in the 
classroom. Evoking and interpreting meaning in literature’1992 Lawrence Erlbaum 
Associates inc. Publ , New Jersey

Langer Judith A Envisioning literature. Literary understanding och literature instruction 
1995 Columbia University

Langer Judith A. Litterära föreställningsvärldar – Litteraturundervisning och litterär 
förståelse 2005 Daidalos

Molloy Gunilla När pojkar läser och skriver 2007 Studentlitteratur Lund

Molloy Gunilla Läraren litteraturen eleven 2002 HLS-förlag

Molloy Gunilla Reflekterande läsning och skrivning 1996 Studentlitteratur Lund

Olsson Per T Hårda klappar från Amerika 011209 Ledare Sydsvenska Dagbladet 

Rosenblatt Louise M Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa 2002 
Studentlitteratur Lund

Small, Robert C. ’Connecting students and literature: What do teachers do and why do they 
do it? i ‘Reader response in the classroom. Evoking and interpreting meaning in 
literature’1992 Lawrence Erlbaum Associates inc. Publishers, New Jersey

Stoltz Erik Läsvanor och attityder till skönlitteratur En undersökning i årskurs 9 2007 
Högskolan Kalmar

Sumara Denis J Why reading literature in schools still matters: Imagination, interpretation, 
insight 2002 Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, New Jersey

Werner Anita Barn i TV-åldern 1996 Studentlitteratur Lund

Åkerblom Marie Pojkars skönlitterära läsning En undersökning om pojkars läsvanor på en 
högstadieskola 2005 Malmö Högskola

Øster Anette ’Læs! Les Läs Læsevaner og børnebogskampagneri Norden 2004 Roskilde 
Universitetsforlag Center for børnelitteratur. 



36

Otryckt
SCB statistiska Centralbyrån Bokläsning på fritiden 1982-2005 Undersökningarna av 
levnadsförhållanden(ULF)  www.scb.se 2008/04/10

NORDICOM Book reading: Daily use by sex and age 2006(per cent) www.nordicom.gu.se
2008/04/10

Westlund Johanna 16-åriga pojkar läser minst 051019 i Svensk Bokhandel 
www.svb.se/SvB_papper/2005/Nummer_16/90364 2008/04/10

Luhrmann Baz Romeo & Juliet 1996 20st Century Fox. Original skrivet av Shakespeare 
William, skådespel från 1595-96.


