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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate differences in boys and girls literature choices, 

depending on gender. The survey looks at the significance of the characters, the act and the 

authors gender, to see if this is the basis of which the choice is based and why does it fall 

where it does. I have looked at previous research and results from PISA and PIRLS, which 

was the reason why this study was done. To arrive at a result, I have used interviews. The 

informants were 20 students in grades 4–6 and 2 middle school teachers. The result showed a 

difference in the literature choice depending on gender, but this difference was first clarified 

among the informants in the higher age group.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i pojkars och flickors litteraturval, 

beroende på genus. Undersökningen tittar på karaktärernas betydelse, handlingen och 

författarens genus, för att se om det är detta valet grundas på och varför faller det där det gör. 

Jag har tittat på tidigare forskning och resultat från PISA och PIRLS, vilket var grunden till att 

denna studie gjordes. För att komma fram till ett resultat har jag använt mig av intervjuer. 

Informanterna var 20 elever i årskurs 4–6 och 2 mellanstadielärare. Resultatet visade en 

skillnad i litteraturvalet beroende på genus, men denna skillnad tydliggjordes först bland 

informanterna i den högre åldersgruppen.  
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1 Inledning och Bakgrund 

 

Den här undersökningen handlar om skillnaden i pojkars och flickors val av litteratur. Då jag 

själv är en ”allätare” litterärt har jag inte tidigare reflekterat över skillnader i bokval och att 

det skulle kunna vara genusrelaterat. Deckare, romaner biografier och historiska böcker har 

alla funnits i min litterära värld. Därför blev det något av en ”aha”-upplevelse då jag under 

min Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) reflekterade över skillnader i pojkars och flickors 

val av litteratur. Mitt val grundas på undersökningarna PISA och PIRLS. PISA (Programme 

for International Student Assessment). Resultaten 2010 visade på stora skillnader mellan 

pojkars och flickors läsförståelse. I PISA 2015 har den negativa trenden angående 

läsförståelse vänt. Trots detta håller skillnaden mellan pojkars och flickors läsförståelse i sig. 

Flickornas högre resultat är genomgående i de flesta OECD-länderna. I Sverige är dock 

skillnaden större än den genomsnittliga. Det har inte skett någon förändring mellan svenska 

pojkars och flickors läsförståelse sedan 2009, vilket det annars gjort generellt i OECD-

länderna.1 

 

2011 gjordes den internationella undersökningen PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) för tredje året. PIRLS genomförs i 49 länder och i Sverige deltar 150 skolor 

och ca. 4600 elever från årskurs 4. I undersökningen får eleverna svara på frågor utifrån 

skönlitteratur och sakprosatexter. I denna undersökning framkom det att svenska elever har 

blivit sämre på att läsa faktatexter och trots flickornas högre resultat, så har de försämrats mer 

än pojkarnas. Läsförståelsen har inte försämrats nämnvärt vad gäller skönlitteratur, men när 

det kommer till sakprosa har resultaten sjunkit. Tidigare PIRLS-studier har inte visat några 

direkta skillnader i läsförståelse.’ 

 

För att förbättra resultaten måste eleverna motiveras till att läsa mer och motivationen hittas i 

valet av litteratur. Litteratur av intresse motiverar till läsning. Genom att titta på vad pojkar 

                                                 
1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

En internationell organisation vilken innefattar 35 industriella länder som 

har demokrati och marknadsekonomi och utbyter idéer och erfarenheter i områden  

vilka påverkar den ekonomiska utvecklingen. 
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och flickor väljer att läsa hoppas jag få en grund att bygga min undervisning på i svenskämnet 

och få med mig eleverna genom att möta dem med litteratur som väcker deras intresse. På så 

vis hoppas jag kunna väcka en läslust hos eleverna och därifrån gå vidare in i andra genrer 

och därmed vidga deras litterära vyer enligt syftet i ämnet svenska enligt Läroplan för 

grundskolan11 (2011):  

 i undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika 

typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden. (s.222) 

Att läsa är så mycket mer än att läsa en bok av skönlitterärt slag. Det är dags att vidga vyerna 

och inte bara se det skönlitterära som litteratur. Idag finns så mycket mer att läsa för barn än 

de berättelser vi kallar skönlitteratur. Intressanta faktaböcker eller instruktionsböcker till tv-

spel och dataspel, som till exempel böckerna om spelet Minecraft, kan vara en källa till 

litteratur för den ovillige läsaren.  

Kåreland (2005, s. 9) menar att forskning visar att skolan skapar och upprätthåller de 

traditionellt sedda genusstrukturerna och deras relationer, trots tydliga linjer att arbeta för 

könens jämlikhet. Därför anser jag att det är viktigt att ha en öppenhet inför elevernas val av 

litteratur och hjälpa dem att hitta rätt. I Läroplan för grundskolan 11 står det att syftet med 

svenskundervisningen är att: ”stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.” Detta kan 

uppnås genom att hjälpa eleverna hitta litteratur efter intresse och därmed skapa en väg in i 

bokens värld. Hittar eleverna läsning som intresserar öppnas vägar för vidare upptäckter inom 

litteraturen.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet är att undersöka om det är någon skillnad mellan pojkars och flickors val av litteratur. 

Är det vissa genrer de föredrar och/eller påverkas de av vuxna vad gäller val av litteratur. Då 

vi strävar efter jämställdhet vill jag titta på hur elevernas genus och genus i litteraturen 

påverkar litteraturvalet hos elever i årskurs 4–6, samt hur väljer lärarna litteraturen i skolan. 
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1.2 Frågeställningar 

 

För att klargöra syftet med denna studie, grundas den på följande frågeställningar: 

 

1. Vad läser pojkar och flickor i årskurs 4–6 för sorts litteratur idag? 

2. Är valet av litteratur genusrelaterat i den bemärkelsen att det avgörs av författare och 

/eller karaktärer? 

3. Hur väljer lärarna litteratur för eleverna? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Då undersökningen tenderade att spreta åt flera håll valde jag bort utlåningsstatistik från 

bibliotek, vilket jag tänkt ta med från början, då det inte relaterade direkt till mitt syfte. Det 

var främst elevernas val jag ville undersöka och därför valde jag att lägga fokus på detta. För 

att få en bild av hur litteraturvalet gick till från skolans perspektiv valde jag att intervjua två 

lärare angående deras val av litteratur för klassen. 
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2 Teori, Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

Här reds olika begrepp ut och tidigare forskning samt litteratur inom området tas upp. 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

Sedan en lång tid har utvecklingsperspektivet varit ett grundläggande perspektiv inom 

forskning kring barns läsning menar Kåreland (2005, s.219). Då syftet med undersökningen är 

att jämföra pojkars och flickors val av litteratur har jag valt att istället använda mig av ett 

genusteoretiskt perspektiv. Genusperspektivet, skriver Kåreland (2015, s.177), används inom 

flera vetenskapsgrenar och på ett flertal universitet finns nu särskilda avdelningar och 

institutioner för forskning inom genus i vilka arbetet ofta sker ”tvärvetenskapligt”. Ett 

genusperspektiv kan innebära att se hur könsföreställningar begränsar individers utveckling 

till exempel genom det könsrelaterade bemötande som ges av samhället, men kan också 

användas vid betraktandet av könsgestaltningar i litteraturen, menar Kåreland (2005, s.12).  

Undersökningens fokus är att titta på betydelsen av karaktärernas genus i litteraturen samt 

författarens genus och om valet av litteratur grundas på detta. Om så är fallet blir urvalet av 

litteratur begränsat och synsättet på omvärlden hamnar i ett smalt perspektiv.  

 

2.2 Vad är genus? 

Gannerud (2001, s. 11) förklarar genus som ett begrepp vilket beskriver föreställningar och 

normer socialt, kulturellt och historiskt kopplat till människors kön. Begreppet används för att 

beskriva mönster och strukturer i samhället, förklarar Gannerud. Föreställningar och normer 

vilka är relaterade till genus grundas ofta i det manliga och kvinnliga, anser Gannerud (2001, 

s.14). Kvinnligt och manligt, skriver Connell (2003, s.15) är något människor själva 

konstruerar och intar därmed sin plats inom genus och förhåller sig sedan till den. Connell 

menar att arbetet med att vara man eller kvinna är något som ständigt pågår, människan lär sig 
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bli maskulin eller feminin. Kåreland (2005, s.11) skriver om att bilden av manligt och 

kvinnligt är kopplat i historia och kultur. Vidare skriver Kåreland om hur gränserna inom 

genus förändras med tiden och att genus grundas i individens samspel med omvärlden. 

Vanligen anses kön som det biologiska och genus det sociala, men gränsen där emellan är inte 

någon självklarhet, menar Kåreland (2015, s.178), och fortsätter med att trycka på hur genus 

skapas genom val och handling. 

Skillnader i genus skapas bland annat genom handlingar som exempelvis den tystnad som 

råder bland flickor i diskussionerna som uppstår i klassrummet eller placeringen pojke – 

flicka som ofta råder i klassrummet anser Molloy (2003, s.64). Molloy (2003, s.65) menar att 

genus skapas även vid valet av högläsningsbok eller gemensam bänkbok, då valet ofta landar 

på böcker med få eller inga kvinnliga karaktärer och sällan på en bok med en stark kvinnlig 

huvudkaraktär.  

 

2.3 Genus och litteratur 

 

Redan på 60-talet väcktes debatten om flickors och pojkars roll i litteraturen skriver Kåreland 

(2001, s. 104–105). Till exempel blev Elsa Beskows Tomtebobarnen (1910) starkt ifrågasatt, 

menar Kåreland, i och med beskrivningar om att far var den starka och den modiga medan 

mor framställdes som rar. Debatten dämpades under 80-talet då problemet inte längre ansågs 

aktuellt. Barnlitteraturen har dock kritiserats på grund av bristen på starka tjejer som 

förebilder för flickor, fortsätter Kåreland och menar att det är pojkar som dominerar.  

Skildringen av pojkar och flickor i barnlitteraturen har kritiserats starkt sedan denna debatt 

väckts, skriver Kåreland (2015, s.179). De traditionella utformningarna av karaktärer och 

deras egenskaper, särskilt de manliga, har ifrågasatts mer och mer.  

Kåreland (2015, s.180) tar upp det tidiga 2000-talets debatt angående pojkars 

överrepresentation i barnboken, samt att de framställs som betydligt tuffare än flickorna. 

Dessa framställningar har med åren förändrats och idag knyter många författare an till 

genusfrågor, menar Kåreland (2015, s.181). Kåreland (2015, s.182) beskriver hur flera, främst 

kvinnliga, författare skriver om pojkar och flickor på ett normbrytande sätt och karaktärerna 

går emot det som kan ses som det traditionella genuset i sitt sätt och beteende. Brink 
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(Kåreland 2005, s.182) tar upp en studie av Appleyard som visar på att barn vill läsa om 

personer de vill vara. Därför anser Appleyard att pojkar vill läsa litteratur med manliga 

huvudkaraktärer, gärna i hjälteform, och flickor vill läsa om kvinnliga huvudkaraktärer i en 

berättelse som utspelar sig i hemmet eller skolan. Dessa val kan ses som en återspegling av 

leken där pojkar ofta tar sig an rollen som superhjälte eller en äventyrare i form av exempelvis 

sjörövare. Flickor leker ofta familjelekar med dockor, skola eller något annat plockat från 

vardagen. Jag vill på detta sätt dra en parallell mellan bokval med karaktärer barnet vill vara 

och leken där barnet tar på sig rollen som någon det önskar vara. Barnlitteraturen har en 

inverkan på barns återskapande och attityder, då de ofta tar in bokens handling i leken 

(Kåreland 2015, s.184). Vidare skriver Kåreland om det generellt ökade ifrågasättandet av en 

genusuppdelning i litteraturen och den medvetenhet som finns i samhället vad gäller olika 

maskuliniteter och femininiteter utifrån kultur, tid och genuskonstruktion. Dolt eller öppet 

förmedlar böcker; könens bemötande, uppträdande och relaterande socialt och kulturellt, samt 

uttrycker föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt (Kåreland 2015, s.179). 

Böckerna kan ge barn en bild av vad som anses vara feminint och maskulint, fortsätter 

Kåreland. 

 

I litteraturundervisningen i skolan, anser Kåreland (2013, s. 128) att mannen är normen. 

Studier visar att det finns brister i skolans urval av litteratur, vilka inte möjliggör för eleverna 

att läsa i ett identifikations- och/eller igenkänningsperspektiv, skriver Kåreland vidare.  

 

Detta går emot skolans värdegrund som säger att: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 

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

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

(Skolverket 2011, s.8) 

 

Skolan har därmed ett ansvar att arbeta för jämställdhet. Molloy (2003, s. 64) pekar på hur 

den manliga normen återspeglas eller upprätthålls vid valet av högläsningsbok, då manliga 
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författare och huvudkaraktärer har en dominerande position. Molloy menar att denna 

dominans leder till att mannen blir en norm inom litteraturen. Det är viktigt att skolan får en 

medvetenhet kring detta och tar sitt ansvar i sitt arbete för jämställdhet på allvar, för att kunna 

upprätthålla sin värdegrund. Valet av högläsningsbok kan tyckas bagatellartat, men debatten 

om genusrollerna i litteraturen har pågått länge, utan att visa några direkta resultat.  

 

 Brink skriver i Kåreland Modig och stark – eller ligga lågt Skönlitteratur och genus i skola 

och förskola (2005, s.189) om två brittiska författares hävdande att ”pojkar behöver böcker 

som osar av manlig heder och ridderlighet”. Dessa författare grundade ett förlag som endast 

skulle ge ut litteratur av manliga författare. De var av åsikten att pojkars litteratur skulle bestå 

av äventyrsböcker och inte ”känslomässigt feminiserade historier som Harry Potter”. Brink 

(2005, ss. 189–190) tar även upp mansforskaren Robert Connells betoning av att maskulinitet 

är något som skapas av människors agerande och inte är genetiskt eller socialt strukturerat. De 

båda författarnas åsikt och agerande är ett tydligt exempel på detta maskulina skapande och 

underblåser ett vidhållande av genusskillnader inom litteraturen. Appleyard (Kåreland 2005, 

s.190) har gjort ett flertal studier om läsutvecklingen hos barn och ungdomar och menar att 

barn i åldern 7–12 år i första hand väljer böcker inom genren äventyr. Detta gäller inte bara 

pojkar utan är generellt bland barn i nämnd ålder. De två författarnas åsikt var därmed endast 

en åsikt och hade ingen grund. Vidare uttrycker Appleyard att barnen till en början intresserar 

sig mest för handlingen och med åldern ökar karaktärernas betydelse. Han pekar på att valet 

av litteratur då landar i karaktärer barn själva vill vara, hjälte eller hjältinna. 

 

I barn- och ungdomslitteraturen av idag finns normbrytande karaktärer som går emot det 

traditionella. Tuffa och starka tjejer samt rädda och osäkra pojkar kan idag finnas i litteraturen 

för barn och ungdomar. Pija Lindenbaums Kenta och barbisarna (2007), visar en ”pojkpojk” 

och fotbollskille som hellre vill vara med flickorna och leka med Barbie och klä ut sig till 

prinsessa bakom sin tuffa fasad. Katniss i Susan Collins Hungerspelen (2012), är en stark tjej 

som inte räds att sätta sig upp mot makten och skapa egna regler under spelets gång. Hon är 

den som räddar killen Peeta och inte tvärtom. Katniss visar en självständighet och styrka som 

jag anser att de flesta flickor skulle behöva i dagens samhälle. Även om just dessa två böcker 

vänder sig till olika åldersgrupper är de tydliga exempel på ett normbrytande i barn- och 

ungdomslitteraturens framställan av pojkar och flickor. Därmed inte sagt att Katniss är den 
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första starka och självständiga kvinnliga karaktären i litteraturen. Astrid Lindgren har skrivit 

ett flertal böcker med självständiga och starka flickor. Flickor kan där identifiera sig med 

böckernas huvudkaraktärer. Spänningen och den tid berättelsen utspelar sig i leder till att även 

pojkar kan skapa en identifiering med dessa karaktärer. Den historiska kopplingen hjälper 

eleven att skapa en identifikation och ett förhållningssätt till berättelsen och dess karaktärer 

oavsett kön anser Ingemansson (2016, s.120).  

 

Molloy (2003, s.64) tar upp Wahlströms ungdomsböcker, eller ungdoms- och flickböcker som 

de hette innan, med sina gröna och röda ryggar som ett tydligt exempel på hur boken 

omedelbart kategoriseras i en genusgrupp, utan att informera om handling, karaktärer med 

mera. Denna kategorisering är uppenbart riktad mot ett genus. Andræ (2001, s.33) skriver att 

de gröna ryggarna inte var uttalat pojkböcker utan ungdomsböcker och de röda ryggarna 

benämndes som flickböcker, men i de grönryggade var det genomgående manliga 

protagonister vilket gör ungdomsboken till pojkbok. Detta understryks också av dess 

undertitlar ”berättelser för pojkar”, fortsätter Andræ. Kategorierna bytte sedan namn till enbart 

ungdomsböcker, skriver Andræ (2001, s.35). De eller snarare det genusrelaterade 

namnen/namnet försvann men de genusanpassade ryggarna tycks ha försvunnit först på 2000-

talet.  

 

 

2.4 Att läsa litteratur 

 

”Varför ska man egentligen läsa skönlitteratur?” Den frågan ställer Magnus Persson i sin bok 

Varför läsa litteratur? (2007, s.6). Persson anser att det finns lika många svar som läsare på 

den frågan, men menar att synen på läsning av litteratur generellt är att det är något bra och 

naturligt. Ett svar på frågan är inlärningen av korrekt grammatik och stavning, ett annat är 

moral. Valet att läsa eller inte kan bero på många faktorer. Ordet läsa behöver inte innebära 

skönlitterära texter, utan kan även vara texter på sociala medier, spelinstruktioner eller 

tidningar. Persson skriver om motivering och legitimering av litteraturläsning, särskilt för de 

elever vars intresse att läsa litteratur är litet eller obefintligt. Han menar att litteraturläsningen 

måste få en högre status och öppnas för en bredare syn på vad som är litteratur. Läsningen 
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motiveras då valet av litteratur är fritt och legitimeras då litteraturen får ett bredare urval. 

Litteraturläsning är ingen självklarhet i dagens samhälle menar Persson (2007, s.7). Att läsa 

en bok kräver tid och kan bortprioriteras i många fall på grund av detta. Läsningen behöver få 

en ökad status i samhället och synen på läsning måste ändras. Ingemansson (2016, s. 18) 

skriver att det finns en utbredd syn på läsning i samhället som något oviktigt. Förmågan att 

förstå en text på djupet ses inte som något nödvändigt menar Ingemansson, utan en ytlig 

förståelse anses tillräckligt. Uppfattningen är också att förmågan att läsa kortare meddelanden 

är tillräcklig då all information finns att söka på internet. Ingemansson pekar på vikten av en 

förförståelse för att kunna förstå fakta med grund i annan fakta. För att uppnå goda 

läskunskaper trycker Ingemansson på följande punkter:  

o ”God tillgång krävs till olika sorters skönlitteratur och facklitteratur samt faktion 

(skönlitterärt berättande texter med faktainnehåll) för olika läsmognad i olika 

åldrar.” 

o ”Ett välutrustat skolbibliotek med kunnig personal som fortlöpande köper in nya 

böcker är ett måste.” 

o ”Regelbundna besök på skolbiblioteket.” 

o ”Genomgående och regelbunden inlagd tid för läsning av olika sorters text under 

skoldagen i alla åldrar.” 

o ”Bokprat och boksamtal/textsamtal som är strukturerade och återkommande.” 

o ”En läsande lärare som är en förebild och kan skapa engagemang samt finna 

litteratur som fungerar i textsamtalssammanhang.” 

o ”Användning av skönlitteratur inom andra ämnen än svenska.” 

                                                                   (Ingemansson, 2016, s.22) 

 

 

Läsningen måste få mer tid i skolan om man ska se till Ingemanssons resonemang. 

Högläsningen på morgonen eller en stund med bänkboken är sett till detta inte tillräcklig. 

Ämnesöverskridande arbete och att involvera skönlitteratur i fler ämnen som till exempel 
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historia och samhällskunskap, inom vilka det finns ett stort utbud av relevant litteratur att 

använda i undervisningssyfte, kan vara vägar till ökad läsning och ett sätt att väcka elevernas 

intresse för litteratur de annars valt bort. 

2.5 Pojkars och flickors läsning 

 

En allmän uppfattning är att åldern 9–12 år är den så kallade slukaråldern, som når sin topp 

vid 11-årsåldern skriver Brink (2000, s.10). Detta begrepp omfattar inte på något sätt alla barn 

inom detta åldersspann, utan är egentligen en minoritet. Minoriteten består till största delen av 

flickor. Brink (2000, s.21) påpekar att ett flertal studier pekar på stora skillnader mellan 

pojkars och flickors val av litteratur.  Kåreland (2005, s.17) har forskat kring genus och 

litteraturval. Forskningen visar en positiv korrelation vad gäller läsning och genus. Trots vissa 

skillnader individuellt finns tendensen att pojkar läser mindre än flickor och det är även 

skillnad i valet av litteratur. Det manliga könet väljer i högre grad facklitteratur, medan det 

kvinnliga väljer fiktionslitteratur. Den brittiska läsforskaren Elaine Millard (Kåreland 2005, 

s.s.192–193) uttrycker med stöd i brittisk skolforskning att det är först när barnet når 

skolåldern det tydligt går att urskilja skillnader i läsförmåga och läspreferenser hos pojkar och 

flickor. Kåreland (2005, s.208) skriver om hur Millard anser att genusskillnaden angående 

läsvanor och intresse för läsning består och till och med förstärks under skoltiden. Detta kan 

grundas i att flickor har en tidigare utveckling av koncentrationsförmågan och förmåga till 

uppmärksamhet. Flickor har även en tidigare språkmognad än pojkar (SOU 2010:52). Den 

senare språkmognaden kan vara en bidragande orsak till att pojkar läser mindre än flickor. 

Flickor har ett försprång redan vid skolstarten och känslan av att redan från början ligga efter 

kan utgöra ett hinder för att utveckla ett läsintresse. Detta kan jämföras med en sprinttävling. 

Om du redan från början vet att du är långsammare och därmed kommer förlora ger du upp 

direkt om du överhuvudtaget väljer att delta. Vidare menar Millard (Kåreland 2005, ss. 192–

193) att det enligt läsundersökningar gjorda i årskurs 2, 4 och 6 i mycket är värderingar i 

innehållet av det lästa och inte läsintresset som skiljer pojkar och flickor åt. Under skoltiden 

är det skillnaderna i genus som ökar och då skolan och dess läsning går mer ihop med flickors 

läsintresse får pojkar inte spelrum för det läsintresse de har. Millard anser att pojkar väljer 

texter med humor snarare än engagemang och flickor texter med en hjältinna då de vill ha just 

engagemang. Trots detta har flickor en öppnare inställning till hjältar/hjältinnor av båda könen 
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och kan på något sätt identifiera sig med bägge parter, medan pojkar endast identifierar sig 

med de manliga hjältarna, skriver Malmgren (1997, ss. 187–188). Pojkar väljer böcker vars 

handling innefattar våldsamhet av ett eller annat slag, det kan handla om tuffa matcher, krig 

eller dråpliga komedier, menar Malmgren och pekar även på flickornas sentimentalt präglade 

reception vilket relaterar till trygghet och medkänsla. Flickors val grundas på omsorg av både 

människor och djur, skriver Malmgren. Flickor väljer ofta att läsa om andra flickor då de med 

dessa kan identifiera sig och känna igen sig i deras relationer, både vad gäller vänskap och 

kärlek anser Kjersén Edman (2007, s.68).  Huvudkaraktärens ålder ska gärna vara några år 

äldre än läsaren själv. Pojkar läser generellt mindre fiktionslitteratur än flickor menar Brink 

(2000, s.21). Han skriver även om Brolins uttalande om att han aldrig blir sjuk nog för att läsa 

och menar då att det brister vad gäller manliga förebilder inom läsning. Den ”antiplugg” 

kultur som genomsyrar många skolor har haft ett starkt genomslag bland pojkar då den utgör 

en del av den maskulinitet och hårdhet som många pojkar strävar efter. Denna ”norm” av 

maskulinitet kan ge svårigheter för de pojkar som vill prioritera skolan då de löper risk för 

bland annat mobbning, anser Mats Björnsson i sin rapport Kön och skolframgång: tolkningar 

och perspektiv, (2005, s.26). En pojke med feminina drag anses negativt. Pojkars val av 

litteratur kan då påverkas av deras krav att vara maskulina och ha denna hårdhet. Uttalanden 

som Brolins kan underbygga denna maskulina strävan och nedvärderar litteraturen och dess 

betydelse.  

 

Kåreland (2005, s .219) tar upp Appleyards läsåldersmodeller. Enligt dessa modeller befinner 

sig elever på mellanstadiet i den period som Appleyard benämner som ”den senare 

barndomen; läsaren som hjälte eller hjältinna” och sedan övergår till vad han benämner som   

”adolescence”, läsaren som tänkare” Med detta menar han att det som utmärker ”den senare 

barndomen” är en intresseförändring från själva handlingen till huvudpersonerna. Barnet kan 

tänka sig själv i handlingen, men också identifiera sig med karaktärerna i texten om den 

senare perioden och det han anser vara ålderstypiska responser, vilka är tre stycken. Dessa tre 

responser menar han vara ett engagemang i boken och identifieringen med huvudkaraktären, 

det realistiska i berättelsen samt berättelsens förmåga att få eleverna att tänka själva. 
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2.6 Läsvanor 

 

Det blåser en förändringens vind i litteraturvärlden. Persson (2007 s.6) skriver om hur 

litteratur, lässätt och motivering till varför man ska läsa har förändrats. Han pekar på hur 

syftet med läsning av litteratur, samt dess värde ”ställs på sin spets” i dagar av förändringar i 

samhället, i kulturen och i medieteknologin.  

 

Idag är litteraturläsning inte någon självklarhet, menar Persson (2007, s.7). Ingemansson 

(2016, s.16) pekar på läsningens minskning i hemmen och menar att skolan därmed har en 

viktig roll litterärt, då det för många barn kan vara endast där de möter litteratur. Den 

minskade läsningen i hemmet, menar Ingemansson, beror ofta på tidsbrist och fortsätter med 

att samhällets digitalisering förändrat läsningen.  Rent generellt minskade bokläsningen 

radikalt under 2000-talet, skriver Kåreland (2009, s.76). Under dessa år hade internet en stark 

frammarsch och det blev vanligare med datorer och internet i hushållen. Detta torde haft 

inverkan på litteraturens plats i hemmet, där den fick ta ett steg åt sidan. Litteraturens 

minskning i hemmen påverkar givetvis läsningen och intresset för litteratur. Forskning visar 

att utvecklingen av läsning kräver att vuxna finns som förebilder i barns omgivning, vilka 

läser och berättar för barnet skriver Ingemansson (2016, s.16). För att bli läsare behöver vi 

litteratur inom räckhåll och läsande förebilder. Litteraturen behöver ha en plats inom oss 

redan från småbarnsåren, genom högläsningsstunder och en närhet till litteratur. Flickor läser 

mer än pojkar och flickor i årskurs 6 är de som läser mest. Tonårspojkar från lägre 

socialgrupper läser minst av alla. Det finns ett aktivt avståndstagande bland pojkar vad gäller 

skönlitteratur, vilket kan bero på könsidentitetens utveckling. Läsa skönlitteratur är något som 

anses feminint och det finns ett aktivt avståndstagande från den skönlitterära läsningen både i 

skolan och på fritiden, menar Kåreland (2013, s.85). Kåreland (2013, s.86) skriver om hur 

resultaten från avhandlingar som innefattar barn och ungdomars läsning liknar varandra, 

flickor läser, som togs upp tidigare, mer och har ett större läsintresse.  
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2.7 Pojkars och flickors läsförmåga 

 

Fredriksson och Taube (2012, s.77) skriver att flickor i Sverige läser all form av läsmaterial 

mer än pojkar förutom när det gäller läsning på nätet. Där är det pojkar som dominerar.  

I undersökningen PISA 2009 gjordes ett digitalt lästest med ett antal elever som slumpmässigt 

valts ut, skriver Fredriksson och Taube (2012, s.75). Testet gick till så att frågor och svar 

gjordes direkt i datorn. Resultatet, menar Fredriksson och Taube, är fortfarande till flickornas 

fördel, men skillnaden är inte i lika stor som vid de traditionella testerna. Pojkar är bättre 

digitala läsare än traditionella, men trots detta når de inte samma nivå som flickor. Sett till de 

internationella undersökningar som görs angående läsförståelse är flickor i genomsnitt bättre 

än pojkar, berättar Fredriksson och Taube (2012, s.75).  

 

3 Metod och forskningsetik 

 

3.1  Studiens upplägg 

 

Undersökningen är en fallstudie då den är begränsad till en mindre grupp och jag har använt 

mig av intervjuer (Johansson & Svedner 2010, s.18). 

Jag valde att använda mig av intervjuer i min undersökning då jag hoppades på att få en 

djupare insikt i elevernas tankar. Därför höll jag mig till en kvalitativ intervju, som liknar ett 

vanligt samtal, men har en riktning vilken jag som intervjuare bestämmer utan att styra eller 

ställa frågor som kan leda respondenten åt något håll (Dimenäs 2007, s. 48). Dimenäs (2007, 

s. 48) skriver om vikten av att bortse från sin egen förförståelse vid intervjuer för att få fram 

respondentens tankar och för att få ut mesta möjliga av intervjun. Intervjuerna var av 

halvstrukturerad karaktär. Meningen med intervjuerna var att ta reda på vad pojkar och flickor 

valde för litteratur och hur författare och karaktärer spelade in i deras val. Det fanns ett 

huvudtema, men frågorna kunde variera beroende på tidigare svar (Molloy 2003, s.22). 

Lärarintervjuerna genomfördes mer med fasta frågor och med möjlighet till spontana 

följdfrågor. Syftet med lärarintervjuerna var att få en inblick i deras tankegångar vid 
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litteraturvalet i form av till exempel högläsningsbok. Funderingar fanns angående hur lärarna 

blev påverkade av genus vad gällde både författare och karaktärer i böckerna.  

 

3.2 Intervjumetod 

 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer då jag vill skapa en förståelse för 

pojkar och flickors val av litteratur. Anledningen till detta är som Johansson och Svedner (2010, 

s. 35) skriver, det resultat man får angående attityder, intressen och värderingar hos eleverna 

samt lärarnas förhållningssätt och syn på elever och undervisning. Resultatet, menar Johansson 

och Svedner, kan ge mycket användbara kunskaper inom läraryrket. Intervjuerna med de två 

lärarna tenderade att bli i mycket ett samtal vilket kännetecknar den kvalitativa 

intervjumetoden, dock med intervjuarens styrning av ämne, vilket Johansson och Svedner också 

tar upp. Fredriksson och Taube (2012, s. 32) beskriver det kvalitativa som att få en förståelse 

för undersökningens deltagares upplevelser av något. Hur upplever eleverna till exempel olika 

sorters litteratur? Utifrån detta kan en förståelse utvecklas till varför valet faller där det gör.  

 

3.3 Intervjun 

 

Intervjuns syfte var att få svar på frågorna i frågeställningen angående valet av litteratur bland 

pojkar och flickor i årskurs 4–6. Vårdnadshavarna fick först godkänna medverkan enligt 

Bilaga 1. Genomförandet gick till så att 20 elever, 10 pojkar och 10 flickor, i årskurs 4–6 i en 

B-skola i södra Mellansverige intervjuades enligt Bilaga 2, med uppföljande frågor beroende 

på svar. B-skola innebär en skola med åldersblandade klasser, i detta fall en 4–6: a. Trots att 

Johansson & Svedner (2010, s.18) påpekar vikten av att undvika för många informanter från 

samma skola eller område valde jag ändå att lägga upp intervjuerna så trots svårigheterna att 

generalisera resultatet. Då informanterna befinner sig i ett åldersspann mellan 10–12 år blir 

inte utfallet lika åldersberoende utan det blir ändå ett mer vidsynt resultat. 

 

Intervjuerna med Lärare 1 och Lärare 2 skedd i syfte att se deras tankegångar i valet av 

högläsnings- eller helklassbok gjordes enligt Bilaga 3 och följdes upp med frågor.  Endast två 
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lärare intervjuades då det inte hörde till det direkta syftet med denna studie utan skedde mer 

som ett sidospår efter att ha läst om den manliga dominansen i valet av dessa böcker (Molloy 

2003, s.64). Även om den tidigare nämnda källan var till åren kommen ville jag ta reda på hur 

det ser ut idag. Dessa intervjuer gick inte på djupet utan gav en bild av hur dessa val gick till. 

Därför föll valet på endast dessa informanter. (Johansson & Svedner 2010, s.15) Dessa lärare 

var för mig kända sedan tidigare, genom samverkan över skolor, och precis som Dimenäs 

(2007, s.50) skriver blev det en konstlad känsla och det professionella förhållningssättet var 

svårt att upprätthålla. Det var lätt att falla in i ett samtal istället för en intervju. Lärarna har 

olika lång erfarenhet av läraryrket. Detta ger en bild av ett erfarenhetsbaserat tänk och 

nytänkande banor. Inkörda banor kontra nya innovationer. 

 

3.4 Informationskravet  

 

I en intervjuundersökning är det viktigt att jag informerar de involverade personerna om syftet 

med undersökningen samt hur den kommer att genomföras. Informationslämnarna informeras 

även om eventuella risker och dylikt som kan uppstå i samband med informationsgivandet. 

De ges också information om var dessa intervjuer kommer publiceras och från vilket 

universitet jag kommer (Vetenskapsrådet 2002, s.7).  

Då jag tänker spela in intervjuerna är det viktigt att information ges till de två lärarna, som 

kommer att intervjuas, om detta och jag klargör även att efter arbetet kommer de att raderas. 

Intervjuerna spelas in i en dator, som skyddas med lösenord, och sparas där bara jag kan 

komma åt dem. Information ges även om att de har rätten att avböja eller avbryta sin 

medverkan när de vill och att detta i så fall inte kommer medföra några följder. Jag klargör att 

de har full anonymitet och varken de eller skolans namn kommer att vara möjliga att 

identifiera i min färdiga rapport (Johansson & Svedner 2010, s.22,).  

Jag informerar lärarna om att även om intervjuerna avbryts har jag rätt att använda mig av det 

material jag fått fram till dess, även om individens önskan i största möjliga mån bör uppfyllas 

(Vetenskapsrådet 2002, s.10). I intervjuerna med eleverna kommer jag välja deltagare som jag 

inte har något band till eller någon form av beroende från något håll (Vetenskapsrådet 2002, 

s.10). Detta för att undvika konflikter vid olika situationer som kan uppstå som till exempel en 

önskan att avbryta och hur det insamlade materialet då ska användas eller förstöras. 
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3.5 Samtyckeskravet 

 

Innan jag börjar göra intervjuer har eleverna fått med sig ett informationsblad om detta där 

föräldrarna måste ge sitt samtycke till att deras barn medverkar i intervjun (Vetenskapsrådet 

2002, s.9). Detta görs då eleverna inte fyllt 15 år och jag gör detta även om undersökningen 

inte är etiskt känslig på något sätt för att på så vis visa respekt och vinna ett förtroende 

(Johansson & Svedner2010, s23).  

 

Trots att undersökningen inte är av privat eller etiskt känslig karaktär och att det då kan räcka 

med samtycke från till exempel skolledning eller lärare (Vetenskapsrådet 2002, s.9), väljer jag 

att involvera vårdnadshavarna och be om deras samtycke. Detta för att ge ett seriöst intryck 

och undvika konflikter längre fram. Även eleverna själva får information om sin rätt att 

bestämma om de ska medverka eller ej. Denna information sker muntligt. Både elever och 

vårdnadshavare får tydlig information om vad undersökningen har för syfte och rätten om att 

avsluta sin medverkan under arbetets gång och att detta inte kommer att få konsekvenser av 

negativ karaktär för varken elev eller dess vårdnadshavare (Johansson & Svedner 2010, s.22). 

Innan intervjuerna påbörjas måste de två lärarna ge sitt samtycke till att medverka i min 

forskningsrapport och det ska i detta fall ges direkt av lärarna som ska delta (Vetenskapsrådet 

2002, s.9).  

 

3.6 Konfidentialitetskravet 

 

Under intervjuerna förs anteckningar. Det är viktigt att detta sker på ett sådant sätt att de 

medverkande personerna inte kan identifieras av utomstående. Efteråt förs anteckningarna in i 

en skyddad dator och materialet förstörs efter avslutat arbete för att på så sätt förhindra att 

utomstående får tag på anteckningarna. Anteckningarna skrivs in på ett sådant sätt att de 

medverkande inte går att identifiera för att på så sätt ge ytterligare anonymitet om någon mot 

all förmodan skulle få tag på dem (Vetenskapsrådet 2002, s.12). 
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3.7 Nyttjandekravet 

 

Eleverna som intervjuas samt deras vårdnadshavare får frågan om de har ett intresse av att få 

veta var resultaten kommer att publiceras och om de vill ha någon form av rapport eller 

sammanfattning av undersökningen. Skulle något uppkomma som är av etiskt känslig karaktär 

ges de som berörs av detta möjlighet att ta del av informationen före publikation. Det är då 

viktigt att informera om att detta inte är någon regel utan en rekommendation och att berörda 

parter inte kan förhindra att informationen publiceras, men att jag kommer att väga 

informationen mot konsekvenserna för de berörda (Vetenskapsrådet 2002, s.15). 

 

3.8 Informationshantering 

 

Alla berörda parter har fått information om syfte, genomförande av undersökningen och vad 

som ev. skulle kunna anses som en risk i att delta (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Även om det 

kan vara svårt att se någon risk med ett deltagande i vissa undersökningar är det viktigt att 

lyfta även minsta tänkbara, för att inte senare kunna ställas till svars för varför det brustit i 

informationen. Att vara tydlig i sin information om vad syftet med en undersökning är och att 

informera om deltagarnas rättigheter ger ett förtroende för den person som står bakom 

undersökningen. På så vis blir det lättare att få med sig deltagarna och det ger en grund av 

ömsesidig respekt. Även om det är flera etiska regler som måste följas ger det också en 

trygghet för deltagarna att få tydlig information. Att ge lite mer information än vad reglerna 

säger att jag måste, kommer att underlätta min undersökning. Det kommer att slå tillbaka på 

ett positivt sätt och det blir lättare att få med sig, i detta fallet, lärare, vårdnadshavare och 

elever.  
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4 Resultat  

Av de 20 genomförda elevintervjuerna, varav 10 flickor och 10 pojkar, valde jag ut de mest 

adekvata. De utvalda intervjuerna var de som gav svar som pekade i någon riktning och inte 

svar som ”nej” eller ”jag vet inte” på övervägande del av frågorna.  

 

4.1 Analys av flickors läsande 

 

Resultatet av intervjuerna med flickorna: 

 

Vilken sorts böcker läser du helst? 

Flicka 1 valde deckare i första hand, men läste gärna romantik också. 

Flicka 2 svarade snabbt ”tjocka spökböcker”. Några alternativ till detta fanns inte. 

Flicka 3 läste helst serieböcker och motiverade detta med att hon tycker det är svårt när det 

blir för mycket text och inga bilder. Hon ansåg att det blev roligare att läsa om det fanns bilder 

i boken. 

Flicka 4 föredrog romantik och skräck men såg sig annars som en ”allätare”. 

Flicka 5 valde romantik som sin favoritgenre och det var det enda hon uttryckligen ”verkligen 

gillar att läsa”. 

Flicka 6 realistiska ungdomsböcker. ”Man vill kunna känna igen sig” Idag mår jag inte så bra 

(2016) av Therése Lindgren uttrycktes vara en bok som ”är skön att läsa för den är inte så 

perfekt”. 

 

Har det någon betydelse om det är en manlig eller kvinnlig författare? 

Svaret på betydelse av författare var ett enhetligt ”nej”. Därav blev det ingen följdfråga på det 

svaret.  
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Har det någon betydelse om huvudpersonen är pojke eller flicka? 

Flicka 1 ansåg att detta inte hade någon betydelse utan det var bokens handling som avgjorde 

om den verkade läsvärd eller inte. 

Flicka 2 och Flicka 3 ansåg inte heller detta ha någon betydelse 

Flicka 4 sa att det egentligen inte spelade någon roll, men menade att det var roligare att läsa 

om en tjej då hon kunde relatera till henne och känna igen sig i karaktärens upplevelser och 

känslor. 

Flicka 5 menade att detta inte hade någon betydelse egentligen, men uttryckte ändå en önskan 

att kunna identifiera sig med bokens huvudperson. ”Är det en tjej kan man känna igen sig” var 

en kommentar som kom. 

Flicka 6 ansåg att det viktiga var att man kunde känna igen sig i karaktärernas känslor och 

upplevelser. Hon menade att det kunde vara lättare om det var en flicka, som huvudperson 

men att det inte spelade någon roll i övrigt. 

 

Är det någon skillnad på huvudpersonens kön efter bokens genre? 

Flicka 1, Flicka 2 och Flicka 5 ansåg att det inte var någon skillnad.  

Flicka 3 missförstod frågan och trodde frågan handlade om hur pojkar och flickor framställdes 

i böcker och svarade att ”handlar den om tjejer är det mer småbråk och killar bryr sig inte”. 

Trots att det inte var ett egentligt svar på frågan beslöt jag att gå vidare med detta och vi 

började diskutera varför det kunde vara så. Flicka 3 menade då att ”det är så det är”. 

Flicka 4 tyckte inte att det var någon större skillnad, men att i romantiska böcker var det mest 

tjejer som var huvudpersoner även om det handlade ”lite om killar också”. 

Flicka 6 ansåg att det inom fantasy var mest killar som var huvudpersoner. 

Svaren skiljde sig åt, men knappt hälften ansåg att det fanns en skillnad och menade att i 

böcker inom genren fantasy var det mest pojkar som var huvudperson.  

 

Vilken är den bästa bok du läst och varför? 

Flicka 1 ”Spöknät (2016) för den är händelserik och sen så har jag träffat författaren” 

Flicka 2 ”Skogens systrar (2011) den är spännande” 

Flicka 3 ”Rollergirl (2016) den är lättläst och bra” 

Flicka 4 ”Gengångaren (2015) den är så spännande” 

Flicka 5 ”Som jag vill vara (2008) och Idag mår jag inte så bra (2016) de förklarar bra” 
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Flicka 6 ”Carlstensveckan (2014) och Off-pist (2013) för de är realistiska och Idag mår jag 

inte så bra (2016) för den är sann” 

 

 

 

Kan du nämna någon/några favoritförfattare? 

Endast Flicka 1 och Flicka 2 kunde ange någon favoritförfattare och de författare de båda 

nämnde var Petrus Dahlin medan Flicka 1 också tog upp Martin Widmark. De båda 

informanternas motiveringar var att ”han skriver så spännande” och ”jag har träffat Petrus 

Dahlin”.  

 

Vilken karaktär skulle du vilja vara? 

På denna fråga kunde endast Flicka 3 svara ”jag vill vara Katinka i Cirkusdeckarna (2010) för 

hon är så bra”. Svaret ”man vill ju så klart vara huvudpersonen” kom från Flicka 1. Ingen 

annan av informanterna uttryckte någon önskan att vara en karaktär.  

 

 

 

4.2 Analys av pojkars läsande 

 

Resultatet av intervjuerna med pojkarna: 
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Vilken sorts böcker läser du helst? 

Pojke 1 ville helst läsa faktabaserade sportböcker, om olika idrottsstjärnor, och serieböcker. 

”Det är jobbigt med bara massa text” sa han uttryckligen.  

Pojke 2 svarade bara ”spännande” och var därmed nöjd med sitt svar, ingen motivering eller 

förklaring till varför lämnades. 

Pojke 3 ville läsa sportböcker, vilket innefattade faktaböcker och skönlitterära böcker med 

sporttema. Valet grundades i ett stort intresse för sport och de böcker han läste handlade om 

sporter, som han själv tränade. 

Pojke 4 pekade ut genren fantasy, som en stor favorit. ”Det är roligt att vad som helst kan 

hända” och ”spännande med onaturliga saker” var motiveringar till varför han ansåg genren så 

tilltalande. 

Pojke 5 ville läsa faktaböcker om djur, då detta var hans stora intresse.  

 

Har det någon betydelse om det är en manlig eller kvinnlig författare? 

Svaret på denna fråga var ett enhälligt ”nej”. Inte någon av informanterna funderade över 

svaret utan svarade snabbt och övertygande att detta inte hade någon betydelse 

överhuvudtaget. 

 

Har det någon betydelse om huvudpersonen är pojke eller flicka? 

Pojke 4 var den enda som ansåg att detta var av betydelse. Betydelsen var inte jättestor, men 

han ansåg att ”det är roligare om en kille”.   

 

Är det någon skillnad på huvudpersonens kön efter bokens genre? 

Pojke 1 menade att det oftast var killar i sportböcker, men då han tänkt efter en stund 

konstaterade han att han läser endast faktabaserade sportböcker om olika idrottsstjärnor och 

konstaterade att han egentligen inte vet.  

Pojke 2 ansåg det inte vara någon skillnad. 

Pojke 3 sa, även han, att det oftast var killar i sportböcker. Anledningen till det trodde han var 

att killar var mer ”sportiga” än tjejer och därför var det naturligt att killar var huvudperson i 

dessa böcker. I övrigt visste han inte då han, som han uttryckte det ”inte läste så mycket 

annat”. 
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Pojke 4 svarade att det var olika i olika genrer. Han menade att det i spännande böcker kunde 

vara både killar och tjejer som huvudpersoner, men i fantasy var det oftast killar.  

Pojke 5 tyckte inte att det var någon skillnad, men sa också att han inte visste då han själv 

bara läste faktaböcker om han inte var tvungen att läsa annat. 

 

 

Vilken är den bästa bok du läst och varför? 

Pojke 1 svarade direkt att serien Amuletten (2012) var det ”absolut bästa jag någonsin läst” 

och motiverade det med att den var spännande och mycket händelserik.  

Pojke 2 ”Vargskräck (2015) för den är spännande”. 

Pojke 3 såg Max ute i kylan (2012) som sin bästa bok eftersom den handlar om hockey. 

Pojke 4 svarade också Amuletten (2012) och menade att ”man förstår hur hon har det” 

Pojke 5 kunde inte säga någon bästa bok utan menade att han inte gillade att läsa ”såna 

böcker” med vilket han syftade på skönlitterära böcker.  

 

Kan du nämna någon/några favoritförfattare? 

Ingen av informatörerna kunde säga någon favoritförfattare eller någon författare de tyckte 

var bra.  

 

Vilken karaktär skulle du vilja vara? 

Pojke 1 svarade att han ville vara Messi eller Hazard och ansåg att då de var med i böcker så 

var de bokkaraktärer.  

Pojke 2 hade ingen önskan att vara en karaktär utan ville bara ha en spännande bok. 

Pojke 3 önskade vara huvudpersonen i boken om han skulle vara någon, men kunde inte ange 

någon specifik karaktär som han ville vara. 

Pojke 4 och Pojke 5 uttryckte ingen önskan om att var någon form av bokkaraktär utan 

svarade bara ”ingen” på den frågan. 
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4.3 Lärarnas val 

 

De båda informanterna har jag valt att kalla Lärare 1 och Lärare 2. Lärare 1 har lång 

erfarenhet inom läraryrket och har arbetat som lärare i 30 år. Hon har arbetat på samma skola 

under dessa år och växlat mellan lågstadiet och mellanstadiet, samt har under två år arbetat i 

förskoleklass. Lärare 2 har arbetat som lärare i fem år och har varit på flera olika skolor under 

denna tid, men har endast varit på mellanstadiet. 

 

Vad är en bänkbok? 

De båda informanterna ansåg att en bänkbok var en skönlitterär bok. Lärare 1 ansåg att det 

skulle vara mest text i boken även om bilder kunde förekomma, men fick inte vara det 

dominerande. En seriebok var inte det optimala, men kunde accepteras i vissa fall då eleven 

hade svårt med läsningen. Då kunde en seriebok godkännas att alternera läsningen med.  

Lärare 2 ansåg en skönlitterär bok accepteras som bänkbok oavsett bokens genre och menade 

att även om en seriebok var tunn textmässigt, stimulerades ändå läsarens fantasi. 
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Är elevernas bänkböcker valfria eller har ni en gemensam som alla ska läsa? 

Lärare 1 använde sig inte av helklassbok på det viset att alla skulle läsa samma bok som 

bänkbok. Eleverna fick välja själva vad de ville läsa som bänkbok.  

Lärare 2 hade inte heller en gemensam bänkbok för hela klassen utan valet av bänkbok var 

fritt. Däremot hade hon vid något tillfälle använt sig av helklassbok i den bemärkelsen att 

eleverna fick en bok att läsa hemma för att sedan diskutera i skolan. Denna bok var gemensam 

för hela klassen. 

 

 

Hur väljer ni högläsningsbok? 

Lärare1 nämner att de författarbesök som förekommer en gång varje år påverkar valet stort, 

då det vid dessa tillfällen brukar bli ett par böcker av denna författare, som blir 

högläsningsbok. Anledningen till detta är att eleverna ska ha hört/läst en bok av författaren för 

att på så vis kunna delta i diskussioner och boksamtal. Lärare 1 anser att det egentligen inte är 

hennes eget val utan är nödvändigt för att besöket ska nå sitt syfte. Däremot blir valet hennes 

indirekt då hon kan välja vilken av böckerna som ska läsas. Lärare 1 anser att eleverna inte 

ska bestämma bok, då det är läraren som bedriver undervisningen och därmed ofta har en 

tanke med boken. Detta innebär inte nödvändigtvis att de integrerar den i övrig undervisning 

men att den kan vara tankeväckande eller leda till en diskussion. Det har hänt att 

högläsningsboken valts ur en genre eleverna sedan ska skriva en berättelse i. Till exempel en 

saga, men detta påpekas, har endast skett någon enstaka gång. 

 

 Lärare 2 låter ofta eleverna rösta fram en bok bland olika alternativ hon valt ut. Eleverna får 

en möjlighet att påverka högläsningsbok, men läraren har ändå bestämt då hon valt ut 

alternativen. Lärare 2 anser då att elevinflytande tas in i undervisningen och menar samtidigt 

att det var lättare att få med sig eleverna i eventuella samtal om boken då de själva fått vara 

med och påverka valet.  

 

Finns det en bok för alla? 

Lärare 1 menar att det är svårt att hitta en bok som passar alla elever, men att hon ändå brukar 

välja böcker, som inte har en alltför smal målgrupp. Med det menar hon att fantasy och skräck 
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är genrer vilka man antingen gillar eller inte gillar. Böcker inom spänning till exempel anser 

hon kan passa en bredare grupp även om det inte är elevens favoritgenre. Hon brukar även 

välja böcker eleverna ”borde ha läst” som exempelvis Astrid Lindgren. ”Det finns en 

kulturskatt i vår litteratur, som alla borde få ta del av”, säger informanten. 

Lärare 2 ansåg det självklart inte finnas en bok för alla och menade att trots det kunde 

eleverna få utbyte av och finna något bra med ett stort spann av litteraturgenrer. Lärare 2 tar 

också upp Astrid Lindgren och menar att bland hennes böcker finns det något som tilltalar den 

större gruppen. Detta motiveras med att de i många fall har en spänning och handling som 

passar de flesta oavsett genus och intresse. 

 

Vad läser ni nu? 

Lärare 1 läste vid denna tidpunkt Bröderna Lejonhjärta (1973), och när jag frågade varför 

valet lagts på just den där det är två pojkar, som är huvudkaraktärer kunde ingen förklaring 

ges. ”Visst kunde valet lika gärna fallit på Ronja Rövardotter (1981), om man vill läsa Astrid 

Lindgren, men så blev det ej”, var det svar jag fick.  

Lärare 2 läste vid tidpunkten för intervjun God natt Mister Tom (1983). Detta ansåg hon vara 

en klassiker och ”troligen inget eleverna själva skulle läsa”.  Därför ansåg Lärare 2 att det låg 

i skolans ansvar att låta eleverna ta del av boken. Ett tillägg kom sedan att det var en av 

hennes egna favoritböcker. 

 

Brukar eleverna ha åsikter om valet utifrån karaktärer, författare eller genre? 

Varken Lärare 1 eller Lärare 2 har fått frågor eller kommentarer om sina val angående 

högläsningsbok utifrån huvudkaraktär eller författare. Inte heller genre har ifrågasatts enligt 

de båda informanterna.  
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5 Diskussion 

 

Flickorna hade ett brett spektrum i litteraturvalet. De läste deckare, skräck och romantik som 

de huvudsakliga genrerna. Litteraturvalet grundades i stort i det realistiska och detta önskades 

i alla genrer. Precis som Kjersén Edman (2007, s.68) skriver ville flickorna bli berörda av 

boken genom dess karaktärer och själva handlingen var i sig inte det viktiga, utan känslan av 

att kunna vara i situationen själv hade större betydelse. Flickorna valde gärna att läsa om en 

karaktär de kunde identifiera sig med eller önskade vara och valet låg inte på starka tuffa 

karaktärer, utan den vanliga tjejen med svagheter och osäkerhet om sin identitet. Precis som 

Millard (Kåreland 2005, s.193) söker flickorna ett engagemang. De vill ha en identifikation 

och kunna känna med karaktären. Däremot går de till viss del emot Millards (Kåreland 2005, 

s.193) påstående om att vilja ha en hjältinna. Det är de vardagliga bekymmer ungdomar idag 

stöter på flickorna i den högre åldersgruppen, runt 12 år ville läsa om, men även allvarligare 

problem som psykisk ohälsa och sorg tycktes vara något som tilltalade. Detta kunde urskiljas 

av svaren angående favoritbok och/eller genre, även om det inte uttrycktes direkt. Boken 

”Idag mår jag inte så bra” (2016) av Therése Lindgren är en bok som handlar om att må 

psykiskt dåligt. Varför är inget denna studie kommer att ta upp, men ett antagande kan göras 

att det även här handlar om identifiering och igenkänning. Valet av författare, manlig eller 

kvinnlig, var betydelselös, och de flesta hade ingen favoritförfattare. De fåtal favoriter som 

nämndes var av manligt kön. Inte heller karaktärernas genus hade betydelse, men vid ett 

flertal nämnda favoritböcker var flickor huvudkaraktärer.  

Eleverna i min undersökning befinner sig i Appleyards benämning ”den senare barndomen, 

läsaren som hjälte eller hjältinna” och vissa i övergången till ”adolescence”, läsaren som 

tänkare” (Kåreland 2005, s.219). Svar från informanterna som ”man förstår hur hon har det” 

eller ”det kunde varit jag” är tydliga exempel på hur de satte sig in i karaktärernas upplevelser 

och känslor. Det syns viktigt för flickor att tydligt kunna identifiera sig med huvudkaraktären, 

i synnerhet, men även andra karaktärer i boken. Flickorna vill i hög grad läsa realistiska texter 

med möjligheter till identifikation och att känna igen sig i situationer. Detta kan grundas i 

flickors tidigare mognad och väg in i puberteten där funderingar om identitet ofta 

förekommer. Valen motiverades med det realistiska och igenkänningsfaktorn. Flickorna 

menade att även om det var en bok med påhittade händelser och karaktärer fick de känslan av 
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att ”man är inte ensam” och ”andra har samma problem”. En förståelse kunde skapas och det 

utvecklades en empati med karaktärerna genom detta. De citerade svaren kommer från elever 

i den högre åldersgruppen, 12 år, vilket stärker Appleyards påstående om de olika stadierna 

läsaren befinner sig i beroende på ålder. Mönstret blev tydligt i denna undersökning då 

informanterna befann sig i åldern 10–12 år, då det är vid 12-års åldern övergången mellan de 

olika perioderna sker. Rent generellt är flickor tidigare i sin utveckling och denna 

generalisering stärks i det att det var just flickor som uttryckte citaten ovan. Den tidigare 

mognaden tydliggörs i Appleyards (Kåreland 2005, s.219) uttryckande angående handlingens 

betydelse i litteraturvalet i de lägre åldrarna vilket övergår till karaktärernas betydelse med 

stigande ålder.  

Lärarnas syn på bänkbok var enhetlig. De menade att en bänkbok var en skönlitterär bok och 

godkände inget annat. De båda informanterna hade relativt lika syn på bokval vad gällde 

högläsningsböcker. Ingen av informanterna jobbade med helklassböcker på det viset att alla 

skulle läsa samma bok som bänkbok till exempel. Vid valet av högläsningsbok blev det ofta 

böcker eleverna ”borde ha läst”. Exempel på sådana böcker var bl.a. Bröderna Lejonhjärta 

(1973) eller God natt Mister Tom (1983). Dessa böcker har båda kvinnliga författare, vilket 

går emot den manliga dominansen i valet av högläsningsböcker, som Molloy (2003, s.64) 

skriver om.  Däremot har de båda böckerna manliga huvudkaraktärer, med ett mindre antal 

karaktärer av kvinnligt kön. Lärare 1 nämnde Ronja Rövardotter (1981) som ett alternativ och 

i just den boken är huvudkaraktärerna en pojke och en flicka. Hade valet lagts där istället hade 

Lärare 1 fått en bok med ett större genusperspektiv och troligen hade fler av eleverna kunnat 

finna en identifikation i bokens karaktärer. Ingemansson (2016, s.120) ansåg just Astrid 

Lindgrens böcker vara genusöverskridande oavsett huvudkaraktär och att detta skedde i 

historien och spänningen. Detta tror jag kan stämma till viss del, men jag tror också att det är 

lättare för pojkar att hitta en identifikation i Ronja Rövardotter (1981) än vad det är för flickor 

att identifiera sig med Bröderna Lejonhjärta (1973). Ronja har ett genus, vilket kan anses 

vara karaktäristiskt med pojkars, men de båda bröderna Lejonhjärtas genus kan inte ses vara 

av flickkaraktär trots Skorpans försiktiga sätt. Kåreland (2013, s. 128) pekar på skolans 

upprätthållande av den manliga normen och i just fallet med dessa val är jag benägen att hålla 

med, trots att de båda författarna var kvinnor handlar böckerna om pojkar och valen av 

klassiker kunde gjorts med ett större genusperspektiv. Precis som Kåreland (2015, s.178) 
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skriver Skapas genus genom val och handling och lärarna skapar genus i litteraturvalet. Hade 

valet lagts på boken om en stark, orädd och självständig tjej hade ett genus skapats, som 

tillåter tjejer att ta plats. Molloys (2003, s.64) åsikt om genusskapandet vid valet av 

högläsningsbok är än idag relevant och i dessa fall föll inte valet på böcker med starka 

kvinnliga karaktärer, vilket Molloy just påpekade att det sällan gjorde. Lärarna hade delvis en, 

för mig, fyrkantig syn på vad elevernas ska läsa. Att en bänkbok tvunget måste vara en 

skönlitterärbok och inte en faktabok ger ett smalt spår av genrer för eleverna att välja utifrån. 

Att läsa en faktabok utvecklar läsandet mer än att inte läsa alls. Persson (2007, s.7) menar att 

synen på läsning måste ändras och menar där att samhället inte ser på läsningen av litteratur 

som något viktigt. Skolan måste också ändra sin syn på läsningen och få ett större perspektiv 

på elevernas läsning. Lärarna har ett stort inflytande över skollitteraturen då de har möjlighet 

att bestämma högläsningsbok och kan få in många olika genrer i och med sin undervisning. 

Precis som Ingemansson (2016, s.18) skriver måste läsningen få större plats i skolan och ges 

utrymme i fler ämnen än svenskan. Lärarna har stora möjligheter att påverka också genom att 

välja böcker för hela klassen att läsa. Synen på bänkbok kändes fyrkantig och anser jag 

behöver vidgas. Varje form av litteratur eleven läser är en väg till ökad läsning. En 

sportintresserad elev, som läser om till exempel fotbollsstjärnor, kan sedan komma vidare till 

att läsa självbiografiska böcker från dessa stjärnor. Ingemanssons (2016, s.16) påstående om 

den minskade läsningen i hemmet gör all läsning i skolan viktig. Skolan bör därför uppmuntra 

till all litteratur eleverna läser. Lärarnas makt kan i detta fall fälla fler läsare än vinna. Enligt 

Läroplanen ska syftet med undervisningen i svenska stimulera ett läs- och skrivintresse. Att 

välja bort böcker för eleven kan inte anses stimulera något läsintresse. En faktabok med ett för 

eleven intressant ämne väcker läslusten och eleven får en viss träning i läsförståelse. 

 

Reliabiliteten i studien kunde utvecklats genom att även göra en enkätundersökning för att få 

fram mer fakta. En enkätundersökning hade gett ett större perspektiv på pojkars och flickors 

litteraturval då detta kunde gjorts i större utsträckning än intervjuerna. Frågorna borde ha ut-

vecklats mer i intervjuerna med eleverna, då det vid flera intervjuer fick förklaras och ändå 

kunde missförstånd ske. Kanske kan svaren ha påverkats av att intervjuerna skedde i skol-

biblioteket, då det fanns elever som letade bland böckerna för att kunna ge svar på frågor om 
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favoritbok eller favoritförfattare. Att eleverna går i en åldersintegrerad klass kan påverka litte-

raturvalet i det att de yngre eleverna tidigare möter litteratur ämnad för en något äldre ålders-

grupp, men även att de äldre eleverna kan hitta litteratur som vänder sig till de yngre. Då in-

formanterna var från samma skola visar det hur valet av litteratur ser ut just på denna skola. 

För att få ett bredare lärarperspektiv kunde intervjuer gjorts i ett större omfång av lärare för 

årskurs 4–6. Trots det smala underlaget har jag ändå fått ett underlag utifrån vilket jag kan be-

driva min undervisning och få in genus som en del i mitt litterära arbete med eleverna. Detta 

genom att tänka efter vid val av högläsningsbok och få in diskussioner i klassrummet hur poj-

kar och flickor framställs i litteraturen, samt betydelse av författare och karaktärer. 

Trots att vissa förbättringar kan göras ger resultatet en tydlig bild av dessa lärare och elevers 

syn och val av litteratur. Vilket tidigare studier har påvisat väljer pojkar och flickor oftast 

olika sorters litteratur. Utifrån denna studie kan jag gå vidare och undersöka varför flickor vill 

ha litteratur med realism och identifieringsmöjligheter och varför pojkar vill läsa faktabaserad 

litteratur i större utsträckning. Då reliabiliteten inte var hög blir inte heller validiteten i studien 

hög. Litteraturvalet bland pojkar och flickor mäts i denna grupp, men vid en 

enkätundersökning hade undersökningen gjorts i en betydligt större grupp vilket hade gett ett 

mer pålitligt resultat. Resultatet i denna undersökning är pålitligt i just denna grupp, men ger 

ingen bredare bild av pojkars och flickors litteraturval. Vid en enkätundersökning av lärare 

hade bilden av skolans arbete med och syn på litteratur gett en större bredd, då även detta 

hade kunnat göras med ett större antal. Undersökningen visar just dessa lärares arbete med 

litteratur och deras syn på vad litteratur innefattar. 

Flickornas val av spänning och romantik motsvaras av pojkarnas fantasy och fakta. Detta 

understryker flickornas önskan att kunna identifiera sig med huvudkaraktärerna i en realistisk 

handling, medan pojkarna vill läsa om det övernaturliga och okända. Det realistiska vill 

pojkarna ha i en faktabok med uppstaplad information om, i detta fallet, idrottsstjärnor. Den 

identifiering vissa pojkar eftersökte kan tolkas vara att nå upp till samma nivå som idolerna 

inom dennes idrottsgren. Detta var inget som uttrycktes direkt utan tolkades utifrån svar som: 

”Messi”, vilket var en kommentar på frågan om vilken bokkaraktär man skulle vilja vara. 

Kommentaren ”jag vill läsa något som är verkligt och kan hända på riktigt” återspeglas i de 

responser som Appleyard har presenterat (Kåreland 2005, s.219). Eleverna i den lägre 

ålderskategorin, 10 år, ville ha händelserika och spännande böcker, medan elever i den högre 
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ålderskategorin, 12 år, ville känna igen sig och ha realistiska berättelser, detta gällde främst 

flickorna. Flera elever uttryckte vikten av att en bok var händelserik, då de annars tröttnade 

och bytte ut boken. I de lägre åldrarna var detta generellt bland pojkar och flickor, men i de 

högre åldrarna främst pojkarnas önskan. Detta kan även utläsas av de övervägande svaren 

flickorna i den lägre åldersgruppen gav där de uttryckte att litteratur inom spänningsgenren 

var ett favoritval. Genus på författare och huvudkaraktärer hade ingen betydelse vid val av 

litteratur. Huvudsaken var att boken var spännande och händelserik. Favoritförfattarna var i 

regel manliga, vilket väcker frågan om det är manliga författare som dominerar i till exempel 

spänningsgenren, som var en populär genre hos informanterna. Vid närmare fundering är det 

egentligen så att huvudkaraktärernas kön inte hade någon betydelse, men att genus hade en 

inverkan. Huvudkaraktärens kön kan vara flicka, men sett till genus kan det vara mer av 

”pojkkaraktär”, vilket då tilltalar pojkar och ger en identifikation trots olika kön. Flickorna har 

ett mer genusöverskridande val än pojkar. Detta verkar vara något omedvetet hos eleverna och 

det kan vara så att författargenus har olika dominans i olika genrer. 

 

Lärarna hade, för mig en smal och fyrkantig syn på vad som ansågs vara ”godkänd” litteratur. 

Istället för att ta bort litteratur för eleverna bör de uppmuntra alla val av litteratur eleverna gör 

och få fram något positivt i dem. Vid val av högläsningsbok anser jag att de fanns en tanke 

bakom deras val, vilka kunde ha tagits ett steg längre och därmed hade de också fått in ett 

genusperspektiv i sin litteratur. Att välja böcker som ”bör ha lästs” kan anses klokt och 

eleverna får ett bredare utbud av litteratur. 

 

Slutsatsen är att pojkar och flickor väljer olika sorters litteratur och genrer baserat på deras 

mognad snarare än genus. Flickor vill läsa realistisk skönlitteratur och pojkar faktaböcker och 

fantasy. Appleyards (Kåreland 2005, s.182) olika perioder av läsarens identitet kan göra det 

svårt att hitta en högläsningsbok, som tillfredsställer alla elever i en 4–6: a, då de befinner sig 

på skilda nivåer mognadsmässigt och intresseplan. Denna svårighet kan även uppstå i en klass 

med elever i samma årskurs, då pojkar och flickor kan ligga på mycket skilda nivåer i 

mognad, intresse och intellektuellt. Trots dessa skillnader och svårigheten att hitta en bok som 

passar alla, är det viktigt att fortsätta med högläsning då det för flera elever kan vara endast 

där de möter skönlitteratur. Pojkars och flickors olika val gör inte valen rätt eller fel. Skolan 

har ett uppdrag att tillgodose alla elevers litterära intressen och behöver vidga sin syn på 
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litteratur för att på så vis stimulera och utveckla elevernas läsintresse. Genom skolan har 

eleverna möjlighet att möta litteratur på alla plan och få ett bredare perspektiv på samhället 

och omvärlden. Skolan ska inte ta bort litteratur för eleverna utan ge möjligheter att utvecklas 

och gå från en genre till en annan. Genom att vara tillmötesgående i deras önskan av litteratur 

hålls en läsare vid liv och kan förhoppningsvis avancera. Flickor och pojkar är av olika genus, 

olika kön, är olika utanpå och olika inuti. Att pojkar och flickor skulle välja olika sorters 

litteratur anser jag inte är något konstigt eller något vi ska ändra på.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1 

Hej föräldrar i årskurs 4–6! 

 

Jag heter Maria Lyman och går sista året på Grundlärarprogrammet 4–6. Detta är min 

sista termin och jag skriver på den obligatoriska uppsatsen. I den undersöker genus 

påverkan på valet av litteratur hos pojkar och flickor mellan 10–12 år. Därför vill jag ta 

reda på vad de tycker om att läsa och vad som avgör deras litteraturval. 

För att få reda på detta önskar jag intervjua era barn och för att kunna göra detta behöver 

jag ert samtycke. Intervjuerna kommer att ske anonymt och varken namn eller skola 

kommer att kunna identifieras. Anteckningarna kommer att förstöras efter att de har förts 

in i min lösenordskyddade dator.  Där kommer de att förvaras till dess arbetet är avslutat. 

När uppsatsen är godkänd kommer dessa att raderas. Att medverka i dessa intervjuer är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Detta kommer inte att medföra några negativa 

konsekvenser. Om något etiskt känsligt kommer upp i dessa intervjuer kommer berörda 

få möjlighet att ta del av detta före publikation.  

Finns intresse att få rapport eller sammanfattning av undersökningen kontakta mig. 

Likaså om ni önskar få veta var resultaten kommer att publiceras. 

Vid frågor eller om ni önskar mer information nås jag lättast på mail:  

Marialyman123@gmail.com 

Tack på förhand! 

Maria 

Ja mitt barn får delta i intervjuundersökningen 

 

 

Nej mitt barn ska inte delta i intervjuundersökningen  

 

 

 

Vårdnadshavares namnteckning_______________________________________ 

 

Barnets 

namn__________________________________________________________________  

mailto:Marialyman123@gmail.com
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Bilaga 2 

Inledande intervjufrågor till elever 

 

 

• Vilken sorts böcker läser du helst? 

 

• Har det någon betydelse om det är en manlig eller kvinnlig författare? 

 

 

• Har det någon betydelse om huvudpersonen är pojke eller flicka? 

 

• Är det någon skillnad på huvudpersonens kön efter bokens gener? 

 

 

• Vilken är den bästa bok du läst och varför? 

 

• Kan du nämna någon/några favoritförfattare? 

 

 

• Vilken karaktär skulle du vilja vara? 
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Bilaga 3 

 

Inledande intervjufrågor till lärarna 

• Är elevernas bänkböcker valfria eller har ni en gemensam som alla ska läsa? 

• Vad är en bänkbok? 

• Hur väljer ni högläsningsbok? 

• Finns det en bok för alla? 

• Vad läser ni nu? 

• Brukar eleverna ha åsikter om valet utifrån karaktärer, författare eller genre? 

 

 

 


