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Sammandrag 
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om den generella 
föreställningen om att pojkar inte läser stämmer. 
Undersökningen har genomförts med hjälp av enkäter och 
intervjuer med elever och lärare. Våra resultat visar att 
påståendet om att pojkar inte läser är mer komplext än så. 
Pojkarna ser sig inte som läsare trots deras breda kontakter med 
texter, eftersom de anser att läsning är böcker och tidningar. 
Deras åsikter kring läsning ligger också rotat i deras 
genuskonstruktion och identitetsskapande, och påverkas av 
faktorer som grupptryck, hemförhållanden och förväntningar 
från skolan. 
 
Nyckelord: pojkar, läsning, attityder, det vidgade 
textbegreppet.
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1. Inledning 
 
Det finns en generell föreställning om att pojkar inte läser, vare sig i skolan eller på fritiden. 

Detta styrks bland annat av Gunilla Molloys bok När pojkar läser och skriver där hon skriver: 

”Lika vanligt som påståendet att det är ’tråkigt att läsa’ börjar nu ett annat påstående bli, 

nämligen ’pojkar läser inte’. Jag menar att det påståendet är alldeles för enkelt. Risken är att 

om det upprepas för tillräckligt ofta kan det också framstå som en sanning, som i sin tur kan 

bli en självuppfyllande profetia.”(Molloy 2007:9) Det är viktigt att ta i beaktande att den 

läsning som oftast avses många gånger syftar på läsning av skönlitterära verk.  

 

Tidigare forskning som har bedrivits kring läsning hos barn och ungdomar har haft fokus på 

flickors läsning och dessa undersökningar har oftast skett på grundskolenivå. Ett exempel på 

denna forskning är Maria Ulfgards avhandling För att bli kvinna – och av lust (2002), där hon 

undersöker 15-16 åriga flickors läsning vid tre grundskolor i Sverige under två års tid. 

Forskningen kring pojkars läsning är liten i jämförelse. Den som dock har gjorts är främst 

fokuserad på grundskolenivå och dessa undersökningar har utförts i klasser med både flickor 

och pojkar. Exempel på sådana undersökningar är bland annat Charles Sarlands Young People 

Reading: Culture and Response (1991) och Gunilla Molloys När pojkar läser och skriver 

(2007). 

 

På grund av att tidigare forskning främst har fokuserat på flickors läsning anser vi att pojkars 

läsning har kommit något i skymundan, vilket har bidragit till vårt intresse att fördjupa oss i 

gymnasiepojkars läsning.  

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Begreppet läsning 
 
Läsning är ett mångtydigt begrepp som kan tolkas mycket olika. En av de mer generella 

tolkningarna står att finna i Svenska Akademiens Ordlista, som definierar begreppet med 

exempel på följande sätt: ”Läsa högt, tyst. Läsa ett brev, en bok, en författare, […] en 

tidning.” (www.saol.se). En mer utvecklad betydelse av vad begreppet läsning innebär ges i 

Skolverkets stadga för svenskämnet: ”Mål att sträva mot: Skolan skall i sin undervisning i 

svenska sträva efter att eleven […] fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att 

förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som 
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bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle” 

(www.skolverket.se). Denna tolkning ingår i vad Skolverket kallar det vidgade 

textbegreppet.1 

1.2. Tidigare forskning 

1.2.1. Christina Olin-Scheller 
 
I Mellan Dante och Big Brother, en studie om gymnasielevers textvärldar (2006) skriver 

Christina Olin-Scheller om gymnasieelevers möte med olika sorters fiktionstexter. I sin 

avhandling utgår hon bland annat ifrån det vidgade textbegreppet. Olin-Scheller nämner också 

skolverkets definition, dock har hon valt att utveckla innebörden av det samtidigt som hon 

väljer att vidga begreppet läsning: 

 
Ett brett textbegrepp innebär också en vidgad betydelse av verbet läsa. Etymologiskt hör detta ord 
samman med latinets ’legere’, att foga samman olika element till en ny helhet. Denna aktivitet, att 
legera, sammanfoga, är inte nödvändigtvis begränsad till bokstäver och siffror, utan kan även inbegripa 
ljud och bilder. Vad gör vi annat än sammanfogar olika element till en helhet när vi tar del av 
exempelvis en film eller en såpopera? Läsning innefattar därmed den aktivitet det innebär att tolka och 
tillägna sig meningen i alla slags texter. (Olin-Scheller 2006: 18) 

 
När det kommer till det vidgade textbegreppet menar Olin-Scheller att man kan skilja olika 

texttyper åt genom att titta på vilken typ av element texterna är uppbyggda av. Hon definierar 

text bland annat med att texter är uppbyggda av alfanumeriska tecken eller typografisk text, 

samt att text även är ljud och bild. Innebörden av text är emellertid inte så klar, påpekar Olin-

Scheller med referens till Anna Gunder, som drar textdefinitionen till sin spets och menar att 

även trädgårdar och vaser kan, precis som ljud och bild, ses som text.(ibid.) 

 

I Olin-Schellers studie framgår det att eleverna i undersökningen är i en period i livet då de 

försöker finna sig själva och sin plats i livet som sociala och kulturella människor. Hon 

berättar att i denna process har olika möten med musik, film och böcker etc. en stor inverkan 

på elevernas självkännedom. 

 
Ur identitetssynpunkt är det alltså inte oviktigt att Gustav med emfas beskriver sig som 
’fantasyälskare’, eller att Josefina uppger att hon aldrig missar ett avsnitt av tv-serien Ally McBeal. 
Det är inte heller utan betydelse att en av lärarna i studien, Britt, tydligt ger uttryck för att hon älskar 
Bellman och föredrar ’klassiker’. Genom att beskriva sina textpreferenser sätter dessa tre individer på 
olika sätt upp gränser för vad och vilka de är. (ibid.:23) 

 

                                                
1 ”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.” (www.skolverket.se)  
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1.2.2. Gunilla Molloy 
 
Ett av de mest framstående namnen inom den ämnesdidaktiskt inriktade forskningen är 

Gunilla Molloy. Hon är främst är inriktad mot barn och ungdomar på grundskolans senare år 

och deras läsning. Även om Molloy inriktar sig mot pojkar i årskurs 7-9, känner vi att hennes 

undersökning går att tillämpa i vår undersökning. I sin inledning till När pojkar läser och 

skriver (2007) skriver Molloy att påståendet om att pojkar inte vill läsa inte är helt korrekt 

eftersom en del pojkar faktiskt läser, både i hemmet och i skolan. Enligt henne finns flera 

undersökningar som visar att pojkar läser, men dock i många fall sämre och mer motvilligt än 

flickor. Molloy har genom sin långa erfarenhet som lärare och forskare kommit fram till att 

det finns ett reellt motstånd bland pojkar att läsa skönlitteratur, och att det är detta som lett till 

påståendet ”att pojkar inte läser”. Enligt Molloy har påståendet bara giltighet med tillägget 

”pojkar läser inte i skolan”, då hon menar att flertalet pojkar läser olika sorters texter utanför 

skolans miljö. (2007:149) 

 

Molloys erfarenhet säger även att pojkarna och skolan allt mer börjar leva i åtskilda literacies. 

Hon nämner den komplexitet som uppstår genom att skolans literacy är uppbyggd av 

läromedels- och faktatexter, och i svenskämnet även skönlitteratur, medan elevernas olika 

literacies byggs upp av sms, chatt, webbsurfning och spel av onlinespel. (ibid.: 149) I stället 

för att se de olika literacies som omöjliga att förena väljer hon att försöka se dem som ett sätt 

att bygga broar mellan pojkarna och skolan samt att det vidgar läsbegreppet. Exempelvis 

nämner hon att ”[v]i skulle kunna se datorspel, inte som en innehållslös fritidsaktivitet utan i 

stället som en fritidsaktivitet med annan form av text som en läsare måste förhålla sig till. Då 

kan vi också se Janne som en läsare med en annan literacykompetens än vad vi är vana vid.” 

(ibid.: 50) 

 

Molloy diskuterar även hur det kommer sig att pojkar inte gärna läser. Hon menar att det 

ligger rotat i genuskonstruktionen, och att det hos många pojkar finns uppfattningen att 

läsning av skönlitteratur är något omanligt, vilket Molloy menar späds på av den närmaste 

sociala kretsen då få pojkar ser sina fäder läsa (skönlitteratur) på sin fritid. Pojkarna ser oftare 

sina mödrar läsa i kontrast till sina fäder. Molloy menar att pojkarna tar avstånd från att läsa 

eftersom de inte identifierar sig med sina mödrar, och då tar avstånd från läsningen då den 

anses som en kvinnlig företeelse. Pojkarna strävar efter att efterlikna sina fäder och vill ofta 

följa i deras spår. (ibid.: 161) Dock poängterar Molloy att ” kön kan sällan stå som ensam 
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förklaring, utan vi måste se det i relation till andra faktorer” (ibid.: 84).  Pojkarnas motvilja till 

att läsa menar hon även beror på deras strävan efter ” att inte bli uteslutna ur den dominerande 

gruppens gemenskap.”(ibid.: 79), vilket finns risk för om de har ett öppet intresse för att läsa. 

Molloy visar att det är vid skolans senare stadier som denna problematik är främst 

förekommande då hon ser att många av de manliga eleverna har uppskattat läsning i tidigare 

åldrar.(ibid.) 

 

Avslutningsvis säger Molloy: 

 
Det förefaller mig även som om många elever av båda könen i mötet med skolans literacy möter ett 
snävare och mer traditionellt textbegrepp än vad de själva omfattar. Det beror delvis på att många 
elever behärskar fler och mer moderna sätt att kommunicera och uttrycka sig. Samtidigt som jag menar 
att skolan bör öppna sig mot elevernas kompetenser, så menar jag också att skolan ska visa sin 
kompetens. Skolans uppdrag är bland annat att visa på något mer än vad eleverna redan kan. Det kan 
ske i samspel med eleverna och utan att deras kompetenser ignoreras. Snarare kan de ibland bli 
utgångspunkter. (ibid.:162) 

 

Implicit talar Gunilla Molloy om att använda ett vidgat textbegrepp i skolan då skolorna och 

eleverna besitter olika textkunskaper.  Hon hävdar att man bör kombinera båda sidornas 

textbegrepp för att optimera lärandet. 

1.2.3. Gun Malmgren 
 
1992 utkom Gun Malmgrens avhandling Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska 

och kultur där hon under en tvåårsperiod (1985-87) undersöker fyra gymnasieklassers och 

fem svensklärares syn på och attityd till kultur och svenskämnet. De undersökta klasserna är, 

förutom verkstadsklassen, blandade med pojkar och flickor. Resultatet från verkstadsklassen, 

som uteslutande består av pojkar, är den del av undersökningen som är av störst relevans för 

vår undersökning och på vilken vi lägger fokus här. Detta val har vi gjort eftersom Malmgren 

inte specifikt berättar om pojkarnas attityder i de övriga klasserna. I Malmgrens avhandling 

framträder en bild av pojkarna som en homogen grupp i och med deras gemensamma negativa 

syn och attityd till svenskämnet. Pojkarna ser sig inte som läsare eller skrivare, och därför 

bjuder de motstånd till allmänbildande och litterära innehåll. Detta bidrar till att pojkarna 

väljer att se ämnet mer som ett språkligt färdighetsämne som kommer att vara nyttigt i deras 

framtida arbete. (Malmgren 1992: 291f) 
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Malmgrens avhandling visar att det pojkarna väljer att läsa domineras av texter med 

kamptema som Rambo. Dock påpekar hon att verkstadspojkarnas läsvanor inte bara 

innehåller våld utan även humor. I undersökningen framkommer det att pojkarna är präglade 

av video- och filmkulturen och har filmer med manliga huvudrollsinnehavare som 

referensramar för sin egen socialisation och identitetsskapande. Pojkarna uppvisar tydligt 

avstånd mot den då rådande skolkulturen då Malmgren menar att pojkarna kopplar bokläsning 

till flickor, och att den kvinnliga bokläsningen hör samman med skolan och dess krav. 

Pojkarna vill inte framstå som feminina inför sina kompisar, då det inte passar i vad 

Malmgren kallar för machokultur. Hon visar hur grupptrycket spelar in vid pojkars 

uppfattning av läsning och att de därför uppvisar motvilja att tillägna sig skolkulturen. 

(ibid.: 112f.) 

1.2.4. Bengt Brodow och Kristina Rininsland 
 
Bengt Brodow och Kristina Rininsland har i Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik 

och teori (2005) undersökt hur 26 svensklärare i grundskolans senare år och i gymnasiet 

väljer att arbeta med läsning av skönlitteratur. 

 

De intervjuade lärarna profileras enligt baksidestexten som ”engagerade och medvetna 

svensklärare, med andra ord ger de en bild av vad som är möjligt att göra med goda 

förutsättningar.” Flertalet lärare uttrycker sina åsikter om att många elever på yrkesinriktade 

program, främst då pojkar, har svårigheter att tillägna sig och vilja läsa skönlitteratur. För att 

engagera dessa elever väljer några av lärarna att ersätta böcker med exempelvis filmvisning 

och högläsning. (ibid.: 74) En av lärarna berättar att det i homogena pojkklasser fortfarande 

kan förekomma grupperingar som menar att man inte får vara intresserad av litteratur, då 

pojkarna ser det som ett förräderi mot sitt kön att läsa skönlitteratur. Dock menar två andra 

lärare att de ser tendenser till att eleverna i pojkdominerade klasser börjar läsa allt mer och se 

det som värdefullt, bland annat för den personliga utvecklingen. (ibid.: 89) 

 

Brodows och Rininslands undersökning visar liksom Molloy att lärare och elever besitter 

olika literacies, vilket bör utnyttjas för optimalt lärande: ”Flera lärare påpekar att elever som 

säger sig ’inte ha läst en bok’ dock kan ha en betydande läserfarenhet genom att konsumera 

speciallitteratur inom t.ex. teknik, data och idrott.”. (ibid.: 139) Lärarna menar att eleverna 

ofta är sakintresserade samtidigt som de inte lyckats skapa något större intresse för fiktion. De 
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intervjuade lärarna menar att man kan utnyttja böcker som har mer detaljerade 

faktaframställningar som en inkörsport till den skönlitterära läsningen, exempelvis Henning 

Mankells Brandvägg. (ibid.) 

 

Samtidigt som de intervjuade lärarna betonar att man ska ta till sig elevernas intressen i 

(läs)undervisningen, reserverar de sig mot att låta elevernas programinriktning styra valet av 

innehåll alltför mycket. De anser inte att det är en lyckad lösning att endast förbereda eleverna 

för det yrke som de utbildar sig mot. Lärarna motsätter sig en svenskundervisning inriktad 

mot exempelvis bagar- och verkstadssvenska: 

 
Flera lärare brukar bemöta argument mot litteraturläsning som föga nyttig för den blivande 
yrkesverksamheten genom att påpeka att man inte är rörmokare eller revisor dygnets alla timmar utan 
att man också är äktenskapspartner, förälder, föreningsmedlem, samhällsmedborgare etc. och att det 
kräver en bred livserfarenhet, som man inte alltid kan förvärva i det dagliga livet men väl genom den 
kunskap, de tankar och de känslor som böckerna förmedlar. (ibid.: 89) 

 

Brodow och Rininsland frågar lärarna om och hur de tillämpar det vidgade textbegreppet i sin 

undervisning av skönlitteratur. Många av lärarna som svarar på frågan nämner att det händer 

att de använder filmer som komplement till läsning av skönlitteratur, om de anser att 

litteraturen är för svår för eleverna att läsa och ta till sig. Lärarna motiverar sina val även med 

att eleverna får göra jämförelser mellan film och skönlitteratur, vilket kan leda till att eleverna 

blir medvetna om olika mediers möjligheter och begränsningar. Ytterligare ett argument till 

att använda sig av film i undervisningen är att det kan bryta ned de murar mot ”finkultur” som 

många elever på yrkesinriktade program kan bygga upp. (ibid.: 186) Lärarnas svar som 

framkommer, betonar Brodow och Rininsland, ska inte tydas som en representativ bild av hur 

svensklärare arbetar med skönlitteratur i den svenska skolan. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur gymnasiepojkar vid två olika 

gymnasieprogram ställer sig till läsning, såväl i skolsammanhang som på fritiden. Vi vill 

försöka se om de är positivt eller negativt inställda till läsning och vad det kan tänkas bero på, 

samt vad de väljer att läsa eller väljer att ”ersätta” läsningen med. Samtidigt försöker vi se om 

det finns skillnader mellan de olika klasserna och om man kan få fram en mer generell bild av 

synen på läsning bland pojkarna. Slutligen försöker vi få fram varför pojkarna tycker som de 

gör och om vi möjligtvis kan sprida lite ljus över påståendet om att pojkar inte läser. 
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Vi undersöker även lärarens betydelse för pojkarnas läsintresse, liksom om läraren möjligtvis 

förändrar sitt upplägg för läsundervisningen i svenska beroende på vilket program eleverna 

läser vid. 

 

Våra huvudfrågor är därför: 

• Vad anser eleverna i klasserna är läsning med utgångspunkt ur deras eget läsande 

samt utifrån skolundervisningen? 

• Vilken är pojkarnas inställning till läsning? Kan deras inställning vara beroende av 

deras syn på vad läsning är? Går det att urskilja några påverkande faktorer? 

• Kan man märka någon attitydskillnad mellan eleverna på yrkes- och 

studieförberedande linjer, och att läsning ses på olika sätt hos dessa elever? 

• Skiljer sig svensklärarens upplägg på den klass som för tillfället undervisas? Hur 

arbetar de med läsning i klasserna? 

• Påverkas eleverna av svenskläraren på något sätt? 
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2. Metod och material 
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av två metoder för att försöka få ett mer 

tillförlitligt resultat. De valda metoderna består först och främst av två elevenkäter där 

eleverna får svara på en respektive 16 frågor rörande läsning. Enkäterna följs sedan upp med 

individuella djupintervjuer för att vi på så sätt ska kunna se om svaren förblir desamma, eller 

om faktorer som grupptryck och förväntningar spelar in vid enkätdelen. 

 

I den första enkäten ställer vi frågan ”Vad är läsning enligt dig?”. Först efter att de besvarat 

denna fråga delar vi ut enkät II där de 16 frågorna fokuserar på deras läsvanor samt deras 

datoranvändning och tv-tittande. Således försöker vi beröra all deras läsning utöver 

traditionell läsning samt deras andra fritidssysselsättningar. Enkäterna följs upp av 

individuella intervjuer med eleverna som utgår från deras svar på enkäterna. Se vidare avsnitt 

2.2. Metoddiskussion för utförligare förklaring av enkäterna och intervjuerna. 

  

Vi har valt att ha ett djupare samtal med de undersökta klassernas svensklärare, där vi vidrör 

en rad olika punkter kring deras syn på läsning och svenskämnet. Utifrån lärarnas svar 

försöker vi dra paralleller till elevernas svar och se om det finns något som har påverkat 

någon part, och i så fall på vilket sätt. 

2.1. Urvalsgrupp 
 
I undersökningen använder vi oss av manliga gymnasister i två klasser på ett av Halmstad 

kommuns större gymnasium. På skolan finns ett stort utbud av såväl yrkes- som 

studieförberedande program. 

 

Genom vår kontakt med ämnesansvarig för svenskämnet vid den aktuella skolan gjorde vi en 

förfrågan bland samtliga svensklärare på skolan om vilka som kunde tänka sig att ställa upp i 

vår undersökning, för egen del samt med sina klasser. Responsen blev inte som väntat då 

endast ämnesansvarig och en till erbjöd sig att ställa upp. Detta har lett till en begränsning i 

vår undersökning, då vi fått en mindre grupp elever att använda oss av i vår undersökning. 
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2.1.1. Skolklasserna 
 
Den första klassen vi fått kontakt med är en studieförberedande klass i årskurs två. Klassen 

består av 23 pojkar i åldrarna 16-17 år. När undersökningen gjordes läste pojkarna sina 

avslutande veckor på svenska A-kursen, och efter jullovet påbörjar de svenska B-kursen. 

 

Den andra klassen är en yrkesförberedande klass i årskurs ett. Klassen består av 16 pojkar i 

15-17 års ålder. Vid tiden för undersökningen hade pojkarna nästan avslutat sin första termin i 

svenska A, vilken sträcker sig över 1 ½ termin totalt. 

 

Valet av en studie- och yrkesförberedande klass har grundat sig på den generella 

uppfattningen om att synen på läsning hos pojkar skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

program de läser vid. Föreställningen är att pojkar på ett yrkesförberedande är mindre 

benägna till att läsa än pojkar vid ett studieförberedande program. 

2.1.2. Lärarna 
 
De två lärarna som ingår i vår undersökning har full behörighet i samtliga sina ämnen. Båda 

är kvinnor och har jobbat på skolan i tre respektive fyra år och har erfarenhet från både studie- 

och yrkesföreberedande klasser. 

 

Läraren för den studieförberedande klassen är i 30-årsåldern och har ämneskombinationen 

svenska och engelska. Hon är inne på sitt fjärde yrkesverksamma år, och har påbörjat sitt 

tredje år vid den aktuella skolan. Före lärarstudierna arbetade Anna, som hon fortsättningsvis 

kommer att kallas, som lärare vid grundskolans lägre åldrar. Hennes erfarenheter från denna 

tid fick henne att inse att hon ville lägga fokus på gymnasienivå under studierna, då hon kände 

att det skulle passa henne bättre. 

 

Den yrkesförberedande klassens lärare, hädanefter kallad Åsa, är i 50-årsåldern och har varit 

yrkesverksam lärare i drygt åtta år. Hon undervisar i svenska, svenska som andraspråk och 

religion. Åsa har under sina åtta år arbetat vid ett flertal skolor i landet och undervisat på 

grundskolans senare år, gymnasieutbildningar samt vuxenutbildningar. Tiden före Åsas 

lärarbana var hon utbildad för och arbetade inom ett serviceyrke. 
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2.2. Metoddiskussion 
 

Vi har valt att använda oss av både enkäter och intervjuer i undersökningen bland eleverna för 

att kunna validera och stärka tillförlitligheten i materialet. 

 
Enkäten är uppdelad i två delar eftersom vi vill undvika att eleverna ska påverkas av frågorna 

i enkät II. Frågorna i del två kan nämligen verka avslöjande för vad vi efterlyser i vår 

undersökning. 

 

Enkäterna följs upp med individuella intervjuer med eleverna som utgår från deras svar på 

enkäterna. Detta gör vi för att se om de är konsekventa i sina svar eller om de svarar vad de 

tror förväntas av oss att de ska svara, eller om de möjligtvis svarar efter vad deras kamrater 

fyller i. Samtliga intervjuer spelas in via diktafon samt nedtecknas för att vi lättare ska kunna 

tolka och korrekt återge de intervjuades svar och ställningstaganden. Det är viktigt att ta i 

beaktande att elevernas svar i enkäterna kan innehålla felkällor p.g.a. olika faktorer som 

grupptryck och klasskamraterna samt förväntningar på eleverna av oss, lärarna. Därför har vi 

valt att följa upp enkäterna med intervjuer för att se om elevernas svar stämmer överens.  

 

Vad gäller intervjuerna med lärarna är det viktigt att endast se dem som subjektiva och icke-

generaliserande. De åsikter som uttrycks kommer av deras personliga erfarenheter och 

upplevelser ur olika klassrumssammanhang. Då vi endast har valt två lärare dras inga 

slutsatser eller görs några jämförelser som kan tillföras på någon annan lärare än dem själva. 

Således kan man inte se lärarna som typiska representanter för svensklärare inom de olika 

programtyperna. Lärarintervjuerna görs för att se om deras upplägg av undervisningen speglar 

de resultat vi får fram ur elevdelen i undersökningen, samt om deras attityder till eleverna har 

någon påverkan.  
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3. Resultatredovisning 
 
Avsnittet inleds med elevernas enkätsvar. Elevernas svar i enkäten redovisas i löpande text 

samt med stapeldiagram med förklarande textavsnitt. Avslutningsvis sammanfattas resultaten 

ur elev- och lärarintervjuerna. Resultaten av enkäterna är tematisk uppdelade där klassernas 

resultat presenteras tillsammans för en enklare överblick och jämförelse. Resultaten är 

återgivna i antal procent av de tillfrågade som angivit ett visst svar. Det är viktigt att betänka 

att elevernas svar är angivna efter ett generellt snitt av vad de tror att de lägger tid på per 

vecka. 

 

Under första delen av undersökningen har 20 av de 23 pojkarna i den studieförberedande 

klassen svarat på den tudelade enkäten. Vid intervjutillfällena har endast 18 av de 20 pojkarna 

från första undersökningsmomentet svarat, då två föll bort eftersom de inte varit närvarande 

vid de tillfällen då intervjuerna genomförts. 

 

Bland eleverna i den yrkesförberedande klassen har 14 av de 16 pojkarna svarat på 

undersökningens första del (enkäterna). Gällande intervjuerna blir det även här ett bortfall på 

två elever, vilka har valt att inte delta i intervjumomentet. 

3.1. Elevenkät I – Vad är läsning enligt dig? 
 
Undersökningen inleds med att eleverna får svara fritt på frågan ”Vad är läsning enligt dig?”, 

vilket har resulterat i att vi fått ett antal svar av varierande slag. Svaren har vi valt att 

presentera mer övergripande då många av eleverna har svarat liknande men på varierande sätt.  

3.1.1. Pojkarnas svar 
 
Pojkarna i den studieförberedande klassen har svarat på frågan på två olika sätt. Majoriteten 

har svarat på frågan mer konkret. De anser att läsning är när man läser böcker och tidningar. 

Det framkommer i intervjuerna nedan att de främst syftar på tryckt text. Det finns de elever 

som ger bredare svar på vad de anser att läsning är t.ex. allt som har med bokstäver att göra, 

något som står på tavlan, läxor, att förstå en skriftlig mening i texter. 

 

En mindre grupp av eleverna har svarat på frågan mer efter läsning som en handling och har 

därmed tolkat frågan annorlunda, mer abstrakt. De har tolkat frågan som vad handlingen 
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läsning innebär för dem.  Några av de svar som dykt upp är exempelvis: när man sitter ner och 

läser, något som är roligt respektive tråkigt beroende på innehållet, att läsa och måla upp 

bilder i huvudet, ett sätt att få kunskap och fördriva tiden, något man gör på semester samt att 

”gå till skolan, hänga med på lektionerna och hoppas få G på proven”.  

 
Majoriteten av pojkarna i den yrkesförberedande klassen anser att läsning är att läsa tidningar 

och böcker precis som pojkarna ovan. Vissa uttrycker att läsning är något mer än bara 

tidningar och böcker och säger att läsning även innefattar läsning via datorn och all annan text 

som vi dagligen tar del av som vi kan se, till det mer abstrakta ”läsa nedskrivna tecken som 

ord i huvudet”. 

3.2. Elevenkät II – Redovisning av pojkarnas svar på kryssfrågorna 
 
Nedanstående resultatredovisningar baseras på elevernas egna uppskattningar av hur mycket 

tid de lägger på respektive aktivitet. Man får utgå ifrån att pojkarnas svar2 är sanningsenliga 

när man tittar på diagrammen och resultaten, även om vissa faktorer möjligtvis skulle kunna 

påverka deras svar. Faktorerna som åsyftas finns att läsa under avsnitt 2.2. Metoddiskussion. 

Vi har valt att bortse från svaren i enkätfråga 10 då vi i efterhand funnit den irrelevant för vår 

undersökning. 

3.2.1. Skolrelaterad läsning – timmar/vecka 
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Figur 1.  

 

                                                
2 Frågorna som pojkarna fick svara på finns att överblicka i bilageförteckningen. 
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Figur 1. ovan visar att majoriteten av eleverna på det studieförberedande programmet lägger 

0-1 h/vecka på skolrelaterad läsning. Svaren från pojkarna på det yrkesförberedande 

programmet visar liknande tendenser, då även majoriteten av dessa pojkar lägger få timmar 

per vecka på skolrelaterad läsning. Dock lägger de fler timmar (2-4) per vecka på denna typ 

av läsning. Det finns det ett fåtal pojkar i båda klasserna som fyller i att de lägger flertalet 

timmar i veckan på skolrelaterad läsning. Ingen pojke har svarat att han lägger mer än 

10 h/vecka på denna typ av läsning. 

3.2.2. Fritidsläsning – timmar/vecka 
 

Fritidsrelaterad läsning
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Figur 2. 

 

Elevsvaren redovisade i figur 2. visar att majoriteten av pojkarna i båda klasserna väljer att 

lägga lite tid på fritidsläsningen, dock mindre än den tid de lägger på skolrelaterad läsning (se 

figur 1). 

3.2.3. Datoranvändning – timmar/vecka 
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Figur 3. 
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Majoriteten av pojkarna i den studieförberedande klassen spenderar mer än tio timmar i 

veckan framför datorn. En mindre del av pojkarna i klassen (10 %) spenderar färre timmar 

framför datorn även om antalet timmar (5-7) blir många i jämförelse med läsningen. Till 

skillnad från eleverna på det studieförberedande programmet är timfördelningen framför 

datorn mer spridd bland eleverna på det yrkesförberedande programmet, vilket figur 3 visar. 

3.2.4. Tv-, film- och radiokonsumtion – timmar/vecka 
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Figur 4.1a. 

 

Hälften av pojkarna i den studieförberedande klassen spenderar 5-7 timmar i veckan på att 

titta på film i olika format. Övriga elevers filmtittande är mer utspritt. Diagrammet visar att 

eleverna i den yrkesförberedande klassen har större spridning gällande tiden de spenderar på 

filmtittande. Majoriteten ligger dock likt föregående klass kring 2-7 timmar per vecka. 
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Figur 4.1.b. 
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Beträffande pojkarnas tv-vanor är resultaten mer spridda över samtliga svarsalternativ. 

Majoriteten spenderar mellan 2-7 timmar per vecka åt tv- och radiokonsumering. Precis som 

hos de yrkesförberedande elevernas svar i figuren 4.1.a. är deras svar spridda med majoriteten 

liggandes kring 2-5 timmar per vecka. 

3.2.5. Bokläsning – timmar/vecka 
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Figur 5. 

 

Diagrammet i figur 5. visar att en stor majoritet av pojkarna i den studieförberedande klassen 

tycks lägga näst intill ingen tid på att läsa böcker. Dock finns några tiotal procent i klassen 

som väljer att lägga 2-7 timmar per vecka på att läsa böcker. Pojkarna i den 

yrkesförberedande klassen visar samma tendenser i sina svar, att majoriteten av dem i princip 

inte läser böcker, men det finns ett tiotal procent i klassen som går mot strömmen. 

3.3. Elevenkät II – Redovisning av pojkarnas frisvar 
 
I detta avsnitt presenteras svaren med utgångspunkt i de frågor i enkät II där eleverna fått 

möjlighet att besvara frågorna med frisvar. Totalt innehåller enkäten nio stycken frågor av 

denna sort, dock har vi valt bort två (fråga 11 och 15) p.g.a. att vi funnit dem irrelevanta för 

vår undersökning. Frågorna och svaren redovisas i löpande text utifrån vad eleverna i 

klasserna har svarat. Det är viktigt att ta i beaktande att pojkarna tolkar frågorna olika. 
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3.3.1. Pojkarnas frisvar 
 
Den första frågan som pojkarna i de två klasserna fick svara på är: Vad tycker du om läsning? 

En stor del av den studieförberedande klassen har en negativ syn på läsning och har besvarat 

frågan med ”tråkigt”. Av de 20 eleverna som svarat på enkäten är det endast två stycken som 

har svarat att de tycker läsning är roligt. I den yrkesförberedande klassen är det endast en som 

uttrycker sig positivt om läsning. Resterande har likt pojkarna i den studieförberedande 

klassen en negativ syn på läsning, som något tråkigt och jobbigt. Dock förekommer svaret att 

läsning kan vara roligt/tråkigt bland totalt 10 pojkar av de 34 tillfrågade pojkarna. De menar 

att det är innehållet som är avgörande, som då främst syftar på skönlitterära böckers innehåll. 

 

Om du inte läser, vad gör du istället? På denna fråga svarar nästan uteslutande alla pojkar att 

de sitter och gör något vid datorn. Utöver datoraktiviteter spenderar pojkarna sin fritid med att 

umgås med sina vänner, eventuella flickvänner och träning. I den yrkesförberedande klassen 

framkommer det att en del av pojkarna även mekar med motorfordon på sin fritid. En av 

pojkarna i det yrkesförberedande programmet har valt att svara blankt på frågan. 

 

Vi frågar även vilka typer av filmer de brukar titta på. Svaren som vi har fått fram visar att 

pojkarna på det studieförberedande programmet nästan uteslutande tittar på filmer 

innehållande action och äventyr. Det är fem elever i klassen som säger att de hellre tittar på 

komedi och sci-fi. Pojkarna i den andra klassen visar en stor bredd av olika slags filmgenrer, 

däribland historiska filmer, serier på dvd och motorcross. Dock är det en majoritet (9 av 14) 

av dessa pojkar som tittar på action och komedi. En av dem skriver att han inte brukar titta på 

film. Frågan följs upp med: Vilka typer av program brukar det då vara som du tittar på? Till 

skillnad från svaren i fråga sju svarar många av pojkarna i den studieförberedande klassen att 

de brukar titta på komediserier (t.ex. Scrubs, 2½ män och Vänner) när de sitter vid tv:n. De 

som inte enbart tittar på komedier har namngivit att de tittar på program som Prison Break 

och Heroes. Cirka en tredjedel av klassen intar en passiv roll när de tittar på tv, då de inte 

följer några speciella program utan tittar på det som visas när tv:n slås på. I den 

yrkesförberedande klassen visar de enskilda svaren på en stor blandning av program som 

pojkarna brukar titta på. Sju av dem tittar på en variation av program där samtliga genrer är 

mer eller mindre representerade, medan fem är mer specifika i sina svar. Dessa fem pojkar 
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tittar likt pojkarna i den studieförberedande klassen på en variation av program som: deckare, 

historieprogram, komedi, sci-fi, action och Prison Break. 

 

I fråga 13 frågar vi pojkarna om deras bokläsning och vilka typer av böcker de föredrar att 

läsa. Nio pojkar i den studieförberedande klassen svarar att de inte läser böcker över huvud 

taget, och en av dem fyller i att han tittar på film i stället för att läsa. Det finns sex pojkar som 

säger sig vara regelbundna bokläsare i klassen. Av dessa sex pojkar är det tre av dem som 

anger att de i genomsnitt läser en bok i veckan, inom olika genrer. Pojkarnas val av genrer 

sträcker sig mellan dassböcker och självbiografier. Bland pojkarna i den yrkesförberedande 

klassen är det fyra pojkar som väljer att inte svara på frågan. Av de pojkar som har svarat på 

frågan visar det sig att de läser böcker, även om det i de flesta fallen sker mer sällan. 

Exempelvis skriver två av dessa pojkar att de läser två böcker per år. I de övriga svaren 

framkommer det att pojkarna läser en blandning av böcker t.ex. action, ungdomsböcker och 

fantasy. 

 

Fråga 14 eftersöker deras läsvanor kring tidningar: Läser du några tidningar? Om ja, i så fall 

vilka och vad läser du i dessa? Svaren i denna fråga har samtliga elever endast valt att svara 

på första delen av följdfrågan. De har endast svarat på vilka tidningar de läser. Det visar sig 

att 17 av pojkarna i den studieförberedande klassen är regelbundna tidningsläsare och läser 

allt från morgontidningar, facktidningar och kvällstidningar till serietidningar.  Av de tre 

övriga pojkarna har en svarat blankt och två att de inte läser någon tidning. Av de 14 pojkarna 

i den yrkesförberedande klassen är det tre som inte läser någon tidning. De övriga har svarat 

att de läser morgontidningar, serietidningar och facktidningar. Dessutom är det fem av 

pojkarna i klassen som läser ur samtliga av nämnda tidningskategorier, inklusive 

kvällstidningar. 

 

Slutligen i fråga 16 frågar vi pojkarna hur de uppfattar att synen på läsning är i deras familjer, 

t.ex. om den är uppmuntrande, stimulerande eller icke-existerande. De mest framträdande 

svaren från båda klasserna visar att pojkarna kommer från uppmuntrande och stimulerande 

miljöer. Pojkarna i den studieförberedande klassen svarar att det främst är kvinnorna i 

familjen (mödrar och systrar) som läser. I den yrkesförberedande klassen är det endast två 

pojkar som nämner att deras mödrar läser. Detta blir mer tydligt i avsnitt 3.4. Redovisning av 

intervjuer. Fem av pojkarna i den yrkesförberedande klassen säger sig inte veta hur synen på 
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läsning i hemmet är. Resterande delen av pojkarna i de två klasserna har svarat varierat, där 

vissa nämner en icke-existerande, några en neutral och andra en negativ syn.  

3.4. Redovisning av intervjuer 
 
Vi har valt att följa upp enkätundersökningen med individuella elevintervjuer för att se om 

pojkarnas svar stämmer överens eller om faktorer som grupptryck och/eller deras upplevda 

förväntningar från oss som utför undersökningen och från lärarna kan ha påverkat svaren i 

enkäterna. Frågorna som ställs är direkt kopplade till pojkarnas enskilda svar i enkäten. 

Intervjuerna baseras på ett antal grundfrågor som följs upp med spontana följdfrågor beroende 

på pojkarnas svar. Vi har valt att presentera resultatet av intervjuerna likt 3.3. Elevenkät II – 

Redovisning av elevernas frisvar, i löpande text där vi mer generellt framställer vad vi har fått 

fram. Eleverna har fått mer tid på sig att utveckla sina svar vid intervjuerna än vid 

enkättillfället. 

 

Utöver elevintervjuer har vi intervjuat de två klassernas svensklärare, Anna och Åsa, som 

presenterades ovan i 2.1.2. Lärarna. Strategin för dessa intervjuer har varit lik den vid 

elevintervjuerna. Således har vi utgått från förbestämda grundfrågor som utifrån lärarnas svar 

följs upp av spontana följdfrågor. 

3.4.1. Intervjuer med pojkarna 
 
Intervjuerna inleds med frågan: När du hör ordet läsning, vad tänker du på då? Likt 

pojkarnas svar i del I i enkätundersökningen (se bilaga 1) anser många i den 

studieförberedande klassen att läsning främst är böcker och tidningar. Dock utvecklar de sina 

svar och inkluderar exempelvis även textremsor på filmer och tv-serier, digital läsning på 

datorn via Internet med mera, saker skrivna på tavlan i skolan och texter i spelen de spelar3. 

Det är även tydligt att de flesta kopplar läsning till skolan och ser det som något negativt, i 

och med att de uppfattar läsning som något som hör samman med tvång för examination och 

godkända betyg. Pojkarna på det yrkesförberedande programmet ger liknande svar som 

pojkarna ovan, d.v.s. de ser läsning främst som böcker, tidningar och tryckt text på 

exempelvis löpsedlar. De berättar att de läser på spel, men samtidigt ser de inte detta riktigt 

som läsning. Något som de inte riktigt kan motivera. En pojke skiljer sig från de övriga och 

berättar att han ser på läsning som ”att man kan leva sig in i en annan värld”. 
                                                
3 Det framkommer vid intervjuerna att spelen de spelar främst är på engelska. 
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Vi följer upp frågan med att fråga dem om de tycker att läsning är viktigt, och ber dem att 

motivera sina svar. Samtliga pojkar i den studieförberedande klassen tycker att läsning är 

viktigt samtidigt som vissa av dem uttrycker att det är tråkigt och att de inte gärna läser 

utanför skolsammanhang. Orsakerna de anger till att läsning är viktigt är att det förbättrar 

språket, främst hänvisar de då till att ordförrådet utökas. De säger även att läsning ger nya sätt 

att uttrycka sig på. De ser läsning som ett medel att få ökad kunskap om världen, t.ex. historia 

och nyheter. De flesta av pojkarna i den yrkesförberedande klassen tycker att läsning är något 

viktigt då de anser att man lär sig saker, och de ger fler exempel än föregående pojkar, som att 

man: blir snabbare på att läsa, får bättre språk och större ordförråd, får mer kunskap samt att 

det är nyttigt i skolan och allmänt i livet. En av pojkarna håller inte med de andra och säger 

direkt nej till att läsning skulle vara viktigt och påpekar att man kan lyssna istället. Han säger: 

”Skippa att läsa på gymnasiet för då ska man redan kunna läsa!”. 

 

Vid intervjuerna framkommer det att samtliga tillfrågade pojkar väljer att sitta vid datorn eller 

tv:n i stället för att läsa en bok eller tidning. Det stämmer väl överens med de svar som de 

angett i enkät del II. När vi frågar vad de gör mer specifikt vid datorn svarar en stor del av 

pojkarna i den studieförberedande klassen att de spelar onlinespelet World of Warcraft.4 De 

spelar även andra spel, men inga som de ville namnge, mer än att de är skjut- och strategispel. 

Även i den yrkesförberedande klassen florerar spelet WoW, jämsides med Counter-Strike5. 

Samtliga pojkar motiverar sina svar med att det är roligare att hitta på saker med datorn än att 

läsa böcker eller titta på tv, eftersom de samtidigt kan umgås med sina kompisar via chatt och 

spelen de spelar. Majoriteten av pojkarna i den studieförberedande klassen väljer att ladda ned 

filmer och tv-serier i stället för att se dem på tv, då de anser att det går fortare än att följa 

serierna en vecka i taget, samt att de själva kan välja vad de vill titta på och när de ska titta på 

det. Pojkarna i den studieförberedande klassen läser främst webbtidningar som Aftonbladet 

och Expressen samt forum som är relaterade till deras fritidsintressen, däribland datorer, spel 

och filmer. 

 

                                                
4 World of Warcraft, förkortat WoW, är ett MMORPG (Massive Muliplayer Online Role Playing Game) 
tillverkat av Blizzard Entertainment.  För den intresserade finns mer att läsa om spelet på den officiella hemsidan 
www.wow-europe.com. 
5 Counter-Strike TM är ett FPS-spel  (First Person Shooter). För den intresserade finns mer att läsa om spelet på 
den officiella hemsidan www.valvesoftware.com. 
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Pojkarna i den yrkesförberedande klassen laddar inte hem film och tv-serier lika frekvent som 

pojkarna i den andra klassen. Dock händer det att de laddar hem enstaka spel, filmer, låtar och 

tv-serieavsnitt. Dessa pojkar läser mycket på forum, vilket vi kan se på en av pojkarnas 

kommentarer på frågan: ”Det har hänt ibland att man har hittat nåt intressant forum så kan 

man sitta i flera timmar å läsa igenom diskussioner å sånt”. I stället för att ladda hem och titta 

på film och tv-serier sysselsätter sig pojkarna i klassen med att surfa runt på sidor som 

exempelvis bilddagboken. Till skillnad från den studieförberedande klassen är det ingen av 

pojkarna i den yrkesförberedande klassen som uttryckligen säger att de läser någon nätversion 

av tidningar. 

 

Beträffande pojkarnas tv-vanor framkommer det att pojkarna i den studieförberedande klassen 

sällan tittar på tv, vilket motiveras ovan. Då de väl tittar på tv, är det mest amerikanska 

komediserier som Family Guy, Simpsons, 2 ½ män och Vänner. Dock är detta inga serier som 

de direkt följer, utan slötittar på när de inte har något annat att göra. Till skillnad från pojkarna 

i den studieförberedande klassen, framkommer det att många av pojkarna i den 

yrkesförberedande klassen följer olika tv-serier och har relativt regelbundna tv-vanor. De 

tittar främst på humorprogram som Scrubs. Ett par av pojkarna i klassen nämner att de tittar 

på kanaler som Discovery och Tv4 Fakta, som visar dokumentärer, då främst inriktade på 

historia. Det finns även de som regelbundet hyr filmer. 

 

När vi frågar pojkarna om de kan föreställa sig att läsundervisningen kan inkludera andra 

medier än böcker svarar pojkarna vid det studieförberedande programmet att de tycker det 

finns möjligheter för läraren att inkludera andra medier i läsundervisningen, t.ex. spel som 

WoW, filmer, chattspråk och att detta skulle göra läsundervisningen mer intressant. Dock 

anser många av dem att inkluderingen av fler medier i läsundervisningen är något som lärarna 

inte skulle ställa sig positiva till, då de tror att lärarna inte är insatta i spel, chatt etc. De ser 

många lärare som traditionsbundna som inte följer med i utvecklingen, men att det finns ett 

fåtal lärare som skulle kunna ta med och blanda in något av deras (pojkarnas) intressen i 

undervisningen. Vissa ser inte hur läsundervisningen skulle kunna bli lika effektiv, eller att de 

skulle lära sig lika bra med andra medier i stället för böcker och ser därför att man hellre läser 

böcker trots allt. En elev sticker ut i mängden vid frågan om att inkludera andra medier i 

läsundervisningen när han svarar: ”Då lurar man eleverna att läsa så man ska inte blanda in 

egna intressen i skolan”. När vi frågar pojkarna om de kan ge exempel på hur man kan 
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använda deras förslag på medier att inkludera i läsundervisningen, är det ingen som kommer 

med konkreta förslag mer än att man kan ersätta böckerna. 

 

Svaren från pojkarna i den yrkesförberedande klassen är kluvna, vilket har bidragit till att vi 

delat upp klassen med hjälp av deras svar på frågan i två delar. Den första gruppen elever har 

svårt att se på vilket sätt andra medier skulle kunna föras in i läsundervisningen, som t.ex. 

film och spel. De tror inte att det skulle göra någon skillnad eller leda till att de blir smartare. 

Den andra gruppen tror sig se att det är möjligt och ställer sig positivt till idén och ger förslag 

som att man använda mer film för att de inte ska behöva anstränga sig lika mycket, och 

datorspel för att exempelvis lära sig mer om länder. 

 

Vi följer upp frågan med att se hur pojkarna ställer sig till frågan huruvida tv, dator och film 

kan ersätta böcker. Majoriteten av pojkarna i den studieförberedande klasser tycker att man 

kan ersätta böcker, och de motiverar sina svar med att de tycker bokläsning är mer 

tidskrävande och att det är roligare att titta på film eftersom det inte kräver lika mycket 

koncentration av dem. Dock ser de att böcker har vissa fördelar framför exempelvis film. De 

anser att böcker är mer detaljerade och har mer utförliga beskrivningar än många filmer, som i 

många fall tvingas utesluta material p.g.a. filmens omfattning. Filmen å sin sida menar de 

lyckas förmedla mer känslor och kärleksyttranden än vad de får ut av böcker. Pojkarna i den 

studieförberedande klassen uttrycker även att böcker tillåter dem att använda sina egna 

fantasier, medan filmer serverar färdiga bilder och gestaltningar åt dem.6 

 

Likt svaren i den föregående frågan blir svaren i den yrkesförberedande klassen kluvna, och 

klassen kan delas i två grupper. Den första gruppen anser inte att tv, dator och film kan ersätta 

böcker. De motiverar att det är lättare att leva sig in i och man får chansen att bilda sin egen 

uppfattning när man läser en bok än om man ser en film, att ”filmer och sånt brukar vara rätt 

överdrivna” samt att de tycker att böcker oftast är bättre än filmen. De anser även att när de 

läser böcker lär de sig mer och att läsningen stimulerar hjärnan mer. En pojke säger att man 

kan ersätta böcker med tv, dator och film: ”till en viss del men det går inte riktigt för att […]7 

det går inte att förklara på nåt annat sätt än å […] det är nästan roligare att läsa tycker jag för 

man kommer ju mer in i den […] än om man skulle kolla på film”. Pojken är kluven i frågan 

                                                
6 Pojkarna syftar här på skönlitteratur när de gör sina jämförelser mellan filmer och litteratur. 
7 […] markerar pauser i uttrycken. 
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och säger även att ”Man behöver inte anstränga sig lika mycket. Det är mer ansträngande att 

läsa en bok än å sitta å kolla på en film men när man läser så fort man koncentrerar sig […] 

men kollar man på en film kan man göra andra saker samtidigt”. Den andra gruppen tycker att 

tv och film är roligare eftersom de slipper att koncentrera sig, att böcker och dator är samma 

sak samt att allt redan finns på Internet. 

 

Därefter frågar vi pojkarna hur de upplever läsundervisningen i skolan. Bilden som framträder 

är att pojkarna i de två klasserna inte har mycket läsning. Det kan bero på att båda klasserna 

fortfarande är inne på A-kursen i svenska, då det i B-kursen läggs mer fokus på litteratur. 

(www.skolverket.se) Den läsning som sker i skolan är enligt pojkarna på det 

studieförberedande programmet främst högläsning, läsning av klassiker med uppföljande 

samtal, bokrecensioner och läsning av diverse artiklar. De tycker om att läraren Anna väljer ut 

artiklar som har koppling till deras val av gymnasieprogram. Allt som allt tycker pojkarna i 

den studieförberedande klassen att den läsundervisning de har är bra, men att den innehåller 

mindre bokläsning än önskvärt. De önskar få vara mer delaktiga i valet av böcker som ska 

läsas, och att det inte bara är lärarens val som ska gälla. Pojkarna ser gärna att även sättet att 

redovisa böcker på ändras, och inte enbart fokuserar på bokrecensioner. De vill gärna lära sig 

mer om textanalys och tolkning av böcker för att kunna ha mer samtal om böcker i helklass.  

 

Åsikterna är skilda bland pojkarna i den yrkesförberedande klassen, men de är till större delen 

positiva till sin läsundervisning. De gillar att läsa böcker även om de, likt pojkarna i den andra 

klassen, helst skulle vilja ha mer inflytande kring bokvalen. Vid tillfället vi gör vår 

undersökning läser klassen Pojken i randig pyjamas av John Boyne och för samtidigt loggbok 

efter varje kapitel de läst. Uppskattningen för detta arbetssätt är tudelad, där vissa av pojkarna 

tycker att det är ett bra sätt att arbeta med boken på, medan andra anser att det är ett monotont 

arbetssätt som de inte får ut mycket av. Pojkarna i den yrkesförberedande klassen ger förslag 

på andra sätt att arbeta med läsning i skolan. De uttrycker att de gärna vill få möjligheten att 

välja böcker mer fritt, och samtidigt få stöd av läraren så att de väljer en bok efter deras egen 

förmåga och inte väljer för svåra eller för lätta böcker, så att de kan utveckla sitt läsande. De 

vill även se mer film. 
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Många av de tillfrågade pojkarna i klasserna är negativa till att man läser tyst i skolan, då de 

tycker att det tar för mycket tid, samt att de anser att det nästan aldrig blir tillräckligt tyst i 

klassrummet under dessa stunder för att de ska kunna koncentrera sig på sin läsning. 

 

Vi frågar eleverna om deras inflytande i svenskundervisningen och svaren vi får delar den 

studieförberedande klassen grovdraget i två grupper, där ena gruppen känner att de har bra 

inflytande och får vara med och välja en hel del, medan den andra känner att läraren inte 

riktigt tar till sig deras intressen. Första gruppen säger att de får välja ämnen att skriva om, 

vissa böcker som de ska läsa och ibland sätt att redovisa på, t.ex. i helklass eller i mindre 

grupper. Denna grupp känner även att de får vara med i planeringen av terminens upplägg, 

som när de ska läsa ett visst ämne under terminen och hur detta ska examineras. Den andra 

gruppen känner att deras idé inte blir hörda, samt att de val de väl får mestadels handlar om att 

välja ett av läraren föreslagna alternativ. Pojkarna i den yrkesförberedande klassen önskar 

också ha mer inflytande i undervisningen, utöver att få välja vilka böcker de ska läsa och de 

säger att de gärna vill se mer på film. De säger även att de t.ex. vill ha mer inflytande över vad 

som ska vara med på prov och hur saker ska examineras. För övrigt anser de att de har ett bra 

inflytande över sin undervisning. 

 

Efter att samtalen kretsat kring skolsammanhang övergår vi till pojkarnas familjers syn på 

läsning och huruvida pojkarna känner att de blir uppmuntrade till att läsa. Under rubriken 

3.3.1. Pojkarnas frisvar i vår uppsats svarar majoriteten av pojkarna i den studieförberedande 

klassen att deras mödrar och systrar läser, vilket visar sig stämma överens med svaren i 

intervjuerna. Dock är enkätsvaren på samma fråga hos pojkarna i den yrkesförberedande 

klassen inte överensstämmande med vad som framkommit vid intervjuerna, där de berättar att 

deras mödrar och systrar läser mycket, likt pojkarna i den andra klassen.  Det är inte många av 

pojkarna som nämner att deras fäder och bröder är aktiva läsare, mer än att de gärna läser men 

inte finner tid till det. Fäderna och bröderna läser betydligt mindre böcker, dock mer tidningar 

och ljudböcker. Många av pojkarna känner att de blir uppmuntrade att läsa av både föräldrar 

och syskon, men känner främst att uppmuntran kommer från deras mödrar. En del av pojkarna 

nämner även att de inte upplever någon uppmuntran att läsa från sina lärare och de upplever 

att lärarna ser det som deras (elevernas) eget ansvar. ”Vill vi läsa så gör vi det själva” menar 

en av pojkarna i den studieförberedande klassen. I stort sett känner samtliga pojkar i klasserna 

att de blir uppmuntrade till att läsa i hemmet, även om de uttrycker sig på olika vis: ”Mamma 
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tjatar ’Låna en bok och läs!’” och ”De försöker väl precis som lärarna”. En del av eleverna 

känner även att de blir uppmuntrade av sin svensklärare: ”Åsa vill ju att vi ska läsa […] Men 

andra lärare brukar inte göra det typ”. 

 

Hur de ser sig själva som läsare? Många av pojkarna i den studieförberedande klassen 

uppfattar inte sig själva som läsare och motiverar det med att de inte läser särskilt mycket 

böcker. Dock anser de sig vara duktiga på att komma in i böckernas handlingar och förstår 

språket i sina egna val av böcker. Det finns även pojkar i klassen som ser sig som tröga läsare 

då de har svårt att ta sig in böckernas handlingar och förstå dess språk. Det bidrar till att de 

tycker att läsning är jobbigt och undviker därför att läsa. En majoritet av dessa pojkar berättar 

att de läste mer när de var yngre och gick i grundskolan. Detta hävdar de främst bero på att 

skolan tar mer av deras tid idag och att de känner sig tröttare på grund av detta och då får brist 

på motivation. Bilden som majoriteten i den yrkesförberedande klassen förmedlar är att de ser 

sig som långsamma läsare. De motiverar svaren med att de, till skillnad från pojkarna i den 

andra klassen, har svårt att komma in i böckernas handling och att språket stundtals kan vara 

ett hinder. Några av pojkarna nämner att de endast läser i skolsammanhang och en av dem 

säger: ”Jag gillar inte att läsa. Det är tråkigt!” och ”Jag ser mig inte som en läsare”. Dock ser 

inte alla pojkar i klassen sig som svaga läsare eller att läsa är en tråkig aktivitet: ”När man har 

kommit igång är det rätt kul å läsa” och en elev intar en mer kluven position och menar att 

det: ”Beror på om valet av bok är eget eller påtvingat”. 

 

När intervjuerna närmar sig sitt slut ber vi pojkarna redogöra hur de går tillväga när de väljer 

böckerna som de läser. Svaren är generellt överensstämmande då många av pojkarna i de båda 

klasserna berättar att de får tips från både föräldrar och kompisar, de läser recensioner och på 

böckernas baksidor samt tittar på genre, titel och omslag. En del av pojkarna letar efter böcker 

på egen hand och går då till bibliotek eller surfar efter recensioner på Internet. Ingen av dem 

svarar att de går till bokhandeln. De berättar att de främst är ute efter böcker som är 

spännande och har tydliga slut.  

3.4.3. Lärarintervjuer 
 
I intervjuerna med klassernas svensklärare Anna och Åsa framkommer det en rad likheter och 

skillnader dem emellan, vilka vi kommer att redovisa i detta avsnitt. 
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Båda lärarna skiljer på sättet att arbeta mellan svenskans A- och B-kurs, där de anser att den 

förra bör vara mer strukturerad och förbestämd än den senare. Detta menar de öppnar för fler 

valmöjligheter beträffande vad eleverna ska läsa och arbeta med i svenskans B-kurs. 

Materialet som de använder i kurserna är främst valt på egen hand och mindre från skolans 

läroböcker. Anledningen till att de hämtar eget material vid sidan av skolans beror på att de 

känner en viss brist på dugligt material i skolans utbud. De anser att material snabbt blir 

gammalt och slitet. Dock berättar de att de har full förståelse för bristen på användbart 

material i skolan då det i slutändan handlar om brist på pengar. 

 

Vid bokläsning använder de gärna film som ett komplement för att väcka större intresse hos 

eleverna. Arbetssättet är mycket uppskattat bland eleverna, vilket både lärarna och eleverna 

uttryckt under intervjuerna. Anna och Åsa berättar att de gärna använder sig av högläsning när 

de introducerar nya böcker.  Det händer även att de har högläsning av hela verk, vilka läses 

upp tillsammans eller enbart av läraren. Åsa ger exempel på Jan Steinbecks Möss och 

människor som en bra högläsningsbok. 

 

Båda svensklärarna nämner att de lägger fokus på skönlitteratur när de väljer att läsa i 

klasserna. Det händer även att artiklar och facklitteratur plockas in vid t.ex. temaarbeten. I 

största mån försöker de inkludera elevernas intressen för att på sätt kunna engagera eleverna 

mer. Anna berättar att hon ibland brukar använda sig av IT-relaterade artiklar i sina IT-

klasser, vilket eleverna uttryckligen uppskattar väldigt mycket. 

 

Anna och Åsa är eniga om att en viss typ av kanon bör finnas i svenskundervisningen, även 

om deras kanonsyner uppvisar små nyansskillnader. Anna är den som är mer benägen att vissa 

författare och verk ska tas upp i varje klass. Hon ger exempel som Shakespeare och 

Cervantes. De verk som tas upp bland de olika författarna beror på vilken klass hon har. Anna 

berättar att hon använder sig av olika versioner av verk, där hon tittar på språket eller om det 

är en förkortad version, för att i bästa mån anpassa svårigheterna efter eleverna i klasserna. 

Åsa är mer kluven i sin syn på kanon. Hon anser att man främst måste sporra eleverna till att 

läsa och att det inte alltid går hand i hand med kanon. För att en kanon ska existera anser hon 

att den kontinuerligt måste omstruktureras, eftersom den nya litteraturen annars kommer att 

hamna i skymundan, och hon undrar när man i så fall ska hinna med den nya litteraturen. 



Högskolan i Halmstad  Kim Haraldsson 
Svenska 91-120 hp, C-uppsats  Sandra Löfbom 
Sektionen för lärarutbildning  2009-01-16 
 

 27 

Dock är de noga med att påpeka att man inte ska påtvinga eleverna att läsa böcker utan först 

och främst främja elevernas läsintresse. 

 

När vi frågar dem om deras syn på svenskämnet svarar de att de ser ämnet tudelat, där den ena 

delen är mer inriktad mot kommunikation, där man lär eleverna att använda språket både i 

skrift och i tal på det sätt de vill samt i olika forum. Den andra delen anser de vara mer 

inriktad mot litteratur och allmänbildning, där de försöker ge eleverna en så bred bas av 

kunskap om olika verk och författare som möjligt. Basen ser de som en möjlighet för eleverna 

att införskaffa kunskap om livet och främja deras individuella utveckling. 

 

En god relation till eleverna är något som Anna och Åsa eftersträvar och de samtalar därför 

mycket med sina elever. Samtidigt försöker de uppmuntra och peppa eleverna bland annat till 

att läsa mer. I intervjuerna framkommer lärarnas oro över hur stor inverkan grupptryck har 

bland pojkarna och att det bidrar till en negativ syn på läsning då det inte anses tufft nog. 

Båda lärarna säger att när det endast är pojkar i klasserna skapas lättare en attityd som leder 

till att det blir svårare att få många av dem att läsa. Åsa berättar om ett projekt som genomförs 

med en närliggande skola. Projektet går ut på att en estetklass med enbart flickor har vissa 

gemensamma arbetspass med en av Åsas pojkklasser på ett yrkesprogram. Projektets kärna är 

att bidra till att båda könen inspirerar varandra att ta del av varandras intressen. Åsa ställer sig 

positiv till samarbetet och menar att det har lett till bättre skolresultat bland både flickorna och 

pojkarna.  

 

Lärarna anser sig inte ha ändrat uppfattning om pojkars läsning i någon större utsträckning 

under sina yrkesverksamma år. Under sina studietider hade Anna och Åsa uppfattningen att 

pojkar inte läser, och de menar att den bilden i stort sett förblivit oförändrad men att det finns 

undantag. De nämner att det finns pojkar som hittar läsglädjen med Åsas och Annas stöd. När 

detta händer tycker de att är en underbar känsla och får dem att sporras mer i sin lärarroll.  
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4. Resultatdiskussion 
 
Vi har valt att ha en resultatdiskussion som innefattar samtliga moment i vår undersökning. I 

diskussionen har vi valt att föra in lärarnas röster parallellt med elevernas och forskarnas för 

att visa på sammanhang och hur lärarens attityd kan påverka elevernas förhållande till läsning. 

 
I enkät del I visar resultaten att pojkarna i de två klasserna har en överensstämmande bild av 

vad de anser att läsning är. Nästan samtliga pojkar fokuserar på den textbaserade läsningen 

och nämner att läsning främst är böcker och tidningar, likt SAOL:s definition. Pojkarnas 

uppfattning visar sig dock vara bredare, vilket utvecklas under samtalens gång. De uttrycker 

att läsning är mer än att bara läsa böcker och tidningar. Pojkarna tycks omedvetet vara 

bekanta med ett vidgat textbegrepp då de anser att läsning även innefattar medier som film 

och spel. En del pojkar förklarar läsning som en möjlighet att leva sig in i andra världar, vilket 

speglar sig i delar av pojkarnas fritidsintressen. Detta tyder på att pojkarnas syn på läsning i 

själva verket är mer överrensstämmande med Skolverkets och Olin-Schellers definition, där 

det talas om ett vidgat textbegrepp. Man kan ställa sig frågan varifrån pojkarnas uppfattning 

av begreppet läsning kommer. Förmedlas det traditionella synsättet fortfarande i större 

bemärkelse i skolan, eller är det den närmare sociala kretsen, familjen, som utgör störst 

påverkan?  

 

En tanke som uppstår när vi tittar på resultaten från undersökningen är att läsning ofta ses som 

ett tvång enligt pojkarna, och att de relaterar det till skolan och betyg. Detta är bland det första 

de nämner när vi pratar mer dem, tillsammans med att de tycker att läsning är tråkigt. Detta 

lyser även igenom i en stor del av enkätsvaren. Dock skiljer pojkarna på läsning hemma och i 

skolan. Majoriteten av pojkarna spenderar sin fritid framför datorn där de läser tidningar, 

forum, spelinformation med mera samtidigt som de umgås med sina kompisar via chatt. 

Medan de i skolan främst kommer i kontakt med skön- och facklitteratur och artiklar. 

Pojkarna verkar se det som att skolans lästradition följer SAOL:s definition av läsning. Det är 

denna typ av läsning de verkar ta avstånd från och syftar på när de uttrycker att läsning är 

tråkigt. Läsningen som pojkarna tar del av på sin fritid skiljer sig från skolans läsning i vissa 

avseenden, även om (skönlitterära) böcker förekommer. Pojkarna tycks läsa mer på fritiden än 

i skolan samtidigt som de inte tänker på att det de gör faktiskt innebär att de läser, t.ex. när de 

chattar, läser forum och nättidningar, spelar spel och tittar på film. Det innebär att pojkarna på 
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egen hand följer både Skolverkets och Olin-Schellers definitioner av läsning och det vidgade 

textbegreppet, även om det sker på ett omedvetet plan. Pojkarna tycks uppleva skolans sätt att 

behandla läsning som snävt då de menar att fokus ligger på traditionell litteratur vald av 

läraren, vilken de är mindre intresserade av. Vi finner här en paradox. I och med att det 

vidgade textbegreppet är en formulering från Skolverket torde skolan vara den som förmedlar 

olika literacies och därmed ha en öppnare läsundervisning än vad pojkarna antyder att den 

har. De finner läsningen i skolan vara snäv och traditionsbunden jämfört med deras 

fritidsläsning som de själva bestämmer över. Det kan tydas som att pojkarna är de som 

tillämpar ett vidgat textbegrepp i sin vardag och inte skolan. 

 

En anledning till att pojkarna är avståndstagande till skolans läsning kan vara att de inte anser 

att den är förankrad till deras verklighet. Detta tycker vi kan anknytas till Olin-Schellers 

yttrande om hur människor väljer att identifiera sig med olika texttyper. I och med att 

elevernas och lärarnas textvärldar skiljer sig åt privat och i skolan, bidrar det till en kollision 

dem emellan. Vi tyder detta som att eleverna kan se skolan som ett intrång mot den egna 

identiteten och skapar därför en barriär för att skydda sig i sitt sökande efter den egna 

identiteten.  

 

Vi finner även stöd till paradoxen hos Gunilla Molloy som säger att pojkar inte läser i skolan. 

Hon menar precis som vår undersökning visar att flertalet pojkar läser olika sorters texter på 

fritiden. Molloy visar på att skolan och eleverna mer och mer börjar leva i åtskilda literacies, 

där pojkarna inkluderar mer än traditionell bok- och artikelläsning, såsom onlinespel, 

webbsurfande och sms:ande. Detta påpekar även många av pojkarna (även om de inte explicit 

talar om olika literacies) som berättar att de inte kan se många av sina lärare inkludera andra 

medier eller pojkarnas intressen i skolan över huvud taget. De menar och tror att lärarna är 

traditionsbundna och ointresserade av att använda sig av nya företeelser, film exkluderat. 

Dock visar samtalen med klassernas lärare Åsa och Anna att åtminstone de i sina roller som 

svensklärare försöker ta del av och inkorporera elevernas intressen i så stor utsträckning som 

möjligt. Frågan är om inte de flesta lärare faktiskt vill använda sig av det nya och elevernas 

intressen och literacies men att det är skolornas budget som minskar möjligheten för detta? 

Både lärarna och eleverna tycks likt Molloy vilja bygga broar mellan de olika literacies för att 

på så sätt komma varandra närmare i skolans värld. 
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Det optimala är att man lyckas skapa dessa broar men faktum kvarstår att det finns ytterligare 

problematik kring pojkars ovilja att läsa. Enligt lärarna vi har intervjuat, vilket även Molloy 

och Malmgren visar, existerar ofta en klassrumsmiljö hos pojkklasser där det skapats en 

kultur av att det inte är accepterat att läsa. Om en pojke är intresserad av att läsa skönlitteratur 

är det inget han pratar högt om bland klasskamraterna eftersom han då riskerar att falla ut ur 

gruppen. Åsa och Anna säger att detta inte bara förekommer i de klasser vi har undersökt utan 

att det är något som de har uppmärksammat under sina tidigare år som lärare. Malmgren talar 

om en machokultur i den verkstadsklass hon undersökt. Hon menar att pojkarna döljer sitt 

läsintresse då det ses som ett feminint attribut, vilket de vill undvika då det inte passar in i 

bilden av hur en man är. Likt Malmgrens avhandling visar även Molloy att pojkar ofta styrs 

av en rådande hierarki, vilken brukar styras av pojkar som har en negativ syn på läsning (av 

skönlitteratur). Brodow och Rininsland ger exempel där lärare yttrat liknande iakttagelser, 

dock ser några även tendenser till att en mer positiv syn på läsning håller på att växa fram 

bland pojkar.  

 

Det är svårt för oss att säkert göra ett uttalande i frågan då vår undersökning varit relativt liten 

i jämförelse med ovannämnda författare som även har lång erfarenhet av läraryrket samt att 

de forskar och därmed ses som experter inom sina ämnen. Dock tycker vi oss kunna urskilja 

tendenser till att pojkarna i vår undersökning, både på de yrkes- och studieförberedande 

programmen, passar in i den mall som författarna talar om. Om vår undersökning hade varit 

av större omfång och vi även kunnat inkludera klasser med både flickor och pojkar samt 

kunnat göra klassrumsobservationer och de då framkomna resultaten visat liknande resultat 

som vi nu fått fram, hade vi kunnat göra en större generalisering och därmed säkrare kunnat 

hålla med Malmgren, Molloy, Brodow och Rininsland i denna uppfattning. 

 

Det är inte bara lärare i skolan som påverkar pojkarnas syn på läsning, då vi finner belägg för 

att hemmiljön kan ha lika stort inflytande. Det framkommer tydligt i enkätsvaren och i 

elevintervjuerna att pojkarnas mödrar och systrar är de som regelbundet läser skönlitteratur i 

hemmen. Fäderna tycks inte visa sin läsning för pojkarna i samma utsträckning som de 

kvinnliga familjemedlemmarna. Pojkarna menar att den läsning de observerar hos sina fäder 

främst är tidningsläsning och lyssnandet av ljudböcker.  Genom pojkarnas observationer i 

hemmen kan vi utläsa en bidragande faktor till deras avståndstagande till läsning av 

skönlitteratur, vilket man även ägnar sig åt i skolan. Då pojkarna inte ser sina fäder läsa utan 
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främst sina mödrar och systrar, kan det vara detta som leder till att pojkarna tar avstånd till 

läsning eftersom de upplever det som en kvinnosyssla.  Molloy tar upp denna problematik och 

menar att pojkarnas avståndstagande ligger tidigt rotat i deras genuskonstruktion. Pojkarna 

identifierar sig med sina fäder och då de inte visar sin läsning på det sätt som mödrarna gör, 

leder det till att pojkarna väljer bort läsning av skönlitteratur för att således stärka sitt band till 

det manliga. En tanke som slår oss är att detta samband mellan pojkars läsning och deras 

genuskonstruktion, även går att dra till skolan då majoriteten av Sveriges lärarkår består av 

kvinnor. Vi anser att då lärare till större delen är kvinnor väljer pojkarna bort dem som 

identifikationsobjekt, vilket leder till att de tar avstånd från skönlitterär läsning på samma sätt 

som de gör i hemmet, vilken enligt dem är något kvinnligt. Frågan är om manliga 

svensklärare skulle kunna bidra till att pojkars syn på läsning ändras i en mer positiv riktning, 

eller om det mer har samband med lärarens personlighet än kön? Viktigt att poängtera är att 

detta enbart är spekulationer från vår sida då vår undersökning inte har riktat sig mot denna 

problematik. Anledningen till att vi tar upp diskussionen är att genusfrågan framkommit ur 

elevernas enkätsvar och intervjuer, samt att det finns belägg för diskussionen i tidigare 

forskning. 

 

Vi har nämnt att den generella bilden av pojkars läsning är att de inte läser, men vi menar att 

den mer korrekta bilden är i så fall som Molloy säger att ”pojkar läser inte i skolan” (2007: 

149), vilket vi även får stöd av i våra samtal med pojkarna i vår undersökning. Det har visat 

sig att många av pojkarna har goda läsvanor, trots att de väljer att inte läsa mycket 

skönlitteratur. Majoriteten av pojkarna i båda klasserna tillbringar dagligen flera timmar av 

sin fritid framför datorn (se 3.2.3. Datoranvändning – timmar/vecka). Genom samtalen med 

pojkarna framkommer det att de tillbringar tiden vid datorn med att läsa på forum, 

webbtidningar och spel. Detta gör de samtidigt som de pratar med sina kompisar via chatt. I 

enkätsvaren tror sig pojkarna läsa lite, vilket figur 1 och 2 i resultaten visar på. Dock 

framkommer det i samtalen med pojkarna att de läser mer än vad de ursprungligen trott, i och 

med deras datoranvändning. Detta styrker det vi nämnt tidigare om att pojkarna har ett 

existerande vidgat textbegrepp genom sättet de lever på, men utan att de själva är medvetna 

om det.  

 

Samtidigt som pojkarna visar tecken på en bred läsning, identifierar de sig inte som läsare. De 

motiverar detta med att de inte läser mycket böcker. Det som skiljer pojkarna i klasserna åt är 
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att majoriteten i den studieförberedande klassen ändå ser sig som duktiga på att komma in i 

böckernas handling och förstå språket, dock i sina egna val av böcker. Till skillnad från dessa 

pojkar beskriver majoriteten av pojkarna i den yrkesförberedande sig som långsamma läsare 

och att de har svårt att komma in i handlingen samt att språket stundtals kan vara ett hinder.  

Frågan är varför de inte associerar läsning förbi böcker när de pratar om sig själva som läsare, 

särskilt då pojkarna visar på att de läser mer, exempelvis olika facktidningar och ämnesforum. 

Även om vi har pratat om hur genuskonstruktionen påverkar, känner vi likt Molloy, att det 

inte kan stå som ensam förklaring till att pojkarna inte identifierar sig som läsare. Förutom 

genus tror vi att skolans förmedling av läsning kan vara en annan bakomliggande faktor till 

pojkarnas avståndstagande. Denna bidragande faktor kan vara som vi tidigare nämnt, att 

skolan och pojkarna har olika literacies. Återigen hänvisar vi till Olin-Scheller som 

problematiserar lärares och elevers (ofta) skilda textvärldar. När pojkarna inte känner att deras 

erfarenheter blir hörsammade, samtidigt som lärarna har skyldigheter från Skolverket att 

delge eleverna kunskaper om vårt kulturarv, skapas en klyfta där pojkarna protesterar mot att 

läsa något de anser inte vara relevant att lära sig och därmed väljer de att se svenskan som ett 

färdighetsämne istället. Resonemanget går igen i Malmgrens avhandling där hon skriver att 

pojkarna i hennes undersökta verkstadsklass uppvisade stort motstånd till svenskämnets 

allmänbildande och litterära innehåll och därmed ville ha en mer funktionell svenska, där det 

inlärda går att använda i praktiken.  

 

Pojkarna i vår undersökning ger en bild av att de inte läser så mycket i svenskan, och att den 

läsning de har främst består av högläsning och böcker som läraren valt. Pojkarna säger att de 

önskar läsa mer böcker men lägger vikt vid att valet av böcker främst då ska vara deras eget. 

Samtidigt är det några av pojkarna i den yrkesförberedande klassen som säger att de gärna vill 

få stöd av läraren vid bokvalen för att de ska kunna utvecklas i sin läsning. Pojkarna i båda 

klasserna ser även att sättet de nu redovisar böcker på bör ändras och inkludera mer än 

bokrecensioner som de anser att de fokuserar på just nu. De vill gärna lära sig mer om hur 

man tolkar och analyserar böcker för att kunna samtala om dem inom klassen. Bilden som 

pojkarna ger av sig själva när de talar om skolans läsundervisning visar att de är kluvna i sin 

inställning till läsning. Ett drag vi tycker oss kunna urskilja är att de särskiljer på skolans 

läsning och den självvalda läsningen och att den förra är den de nämner som tråkig. 
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För att få en så rättvis bild som möjligt av pojkarnas läsundervisning och om det eleverna sagt 

går att bekräfta, har vi valt att inkludera lärarnas perspektiv. Åsa och Anna ger en bild av ett 

mer varierande arbetssätt än vad pojkarna uttrycker. Båda har fokus på skönlitteratur när de 

ska arbeta med läsning, vilket de gärna kompletterar med film för att öka intresset hos 

pojkarna och skapa igenkänning mellan bok- och filmberättande. Anna och Åsa ser sina roller 

som lärare som inspiratörer för pojkarna och samtalar därför mycket med dem. På så sätt ser 

de sig skapa en öppen dialog och god relation till dem, samtidigt som de får ta del av 

pojkarnas intressen och erfarenheter och på så sätt kan väva in det i undervisningen. Vi ser 

hur lärarna anpassar sin undervisning efter eleverna och deras intressen, inklusive deras val av 

gymnasieprogram. Utöver att använda sig av pojkarnas intressen ser lärarna gärna en viss 

kanoniserande del i sin undervisning, då de menar att det är viktigt för eleverna att ta del av 

det kulturarv som faktiskt finns. Här ser vi hur lärarna försöker öka pojkarnas intresse för att 

läsa, både den skolrelaterade läsningen i sig och läsandet i allmänhet, genom att inte begränsa 

sitt sätt att se vad läsning är. Utifrån de resultat som framkommer kan vi se att pojkarnas 

negativa attityder till läsning inte är skrivet i sten, utan de kan formas till en positiv attityd till 

läsning med hjälp av en uppmuntrande och stöttande lärare. Frågan är hur mycket tid och 

ansträngning det krävs från lärarna och om detta uppväger den positiva inverkan som lyckas 

beröra eleverna? 

 

Efter att vi fått båda sidors perspektiv på läsundervisningen har vi fått en förståelse till varför 

de olika literacies kan fortsätta att vara åtskilda i skolan. Då lärarna besitter kunskap om 

medier som litteratur och film, vet de (förhoppningsvis) vad som kan vara viktigt för 

ungdomarna att ha kunskap om inför det stundande vuxenlivet, vilket pojkarna inte verkar ha 

tagit till sig. Då lärarna vill förbereda eleverna för livet efter skolan ser pojkarna främst till det 

som är här och nu. En anledning till att pojkarna inte alltid kan se nyttan med lärarens upplägg 

av läsningen kan enligt oss vara att de i sitt förstadium till vuxenlivet anser sig vara fullärda 

och redan kan allt som de bör kunna i livet. 
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5. Slutsatser och avslutande ord 
 
Avslutningsvis tänker vi redogöra vad vi har kommit fram till efter att ha arbetat med 

undersökningen och föra resonemang kring hur man som lärare kan försöka förena de olika 

textvärldarna som skolan och pojkarna har. 

5.1. Slutsatser 
 
Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur gymnasiepojkar vid två olika 

gymnasieprogram ställer sig till läsning. Det visar sig att nästan samtliga pojkar anser att 

läsning är när man läser böcker och tidningar, alltså tryckt text. Utifrån pojkarnas svar ser vi 

att de har ett vidgat textbegrepp genom sättet de lever på, exempelvis att de spelar onlinespel, 

tittar på film och chattar. Dock är de inte medvetna om detta då de inte kan associera läsning 

förbi tryckt text. Det framkommer även att pojkarna skiljer på skolrelaterad läsning och 

fritidsläsning, och att det är den förra som de ses som tråkig eftersom den förknippas till betyg 

och tvång. 

 

Pojkarnas inställningar beror på en rad faktorer såsom genuskonstruktion, skyddandet av sitt 

identitetsskapande, förväntningar och grupptryck. Pojkarnas svar antyder att det fria valet av 

vad som ska läsas i skolan kan vara avgörande för om de ställer sig positiva eller negativa till 

läsningen. Om pojkarna får styra över sina bokval skapar det en känsla av delaktighet och de 

sporras till att läsa. Känslan blir tvärtom när de blir tilldelade böcker av läraren då de upplever 

dessa som ett tvång att läsa, p.g.a. att de inte fått vara delaktiga. Det är svårt att se några större 

skillnader i attityd till läsning hos pojkarna i de två klasserna, då majoriteten i respektive klass 

ger överensstämmande svar. 

 

Genom intervjuerna framkommer det att lärarnas upplägg är likartade med små 

nyansskillnader, och de använder sig av varierande arbetsmetoder när de arbetar med läsning i 

undervisningen. Deras val av upplägg grundar sig i vilken klass de har, och de är noga med att 

inkludera elevernas intressen för att skapa en positiv atmosfär. Samtidigt försöker de förmedla 

en viss litterär kanon så att eleverna får ta del av det kulturarv som finns. 
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Vi ser hur pojkarna och lärarna explicit och implicit påverkar varandra genom sina intressen 

och attityder, även om parterna inte alltid kan se detta då de tillhör olika kön och generationer 

samt lever i olika textvärldar. 

5.2. Avslutande ord 
 
Som vår undersökning visar finns en klyfta mellan skolans och pojkarnas textvärldar. Vi 

tycker det är viktigt att påpeka att klyftan orsakas av attityder hos både lärare och elever; 

således kan inte enbart en sida hållas som ansvarig till att inte förmå sig ta del av den andres 

textvärld. Dock anser vi att den större delen av ansvaret ändå ligger hos läraren då det är han 

eller hon som besitter den kompetens och erfarenhet, som kan leda till möjligheter till 

förändringar. Vi tror bland annat att om både lärare och elever kunde se nyttan av att känna 

till varandras literacies, skulle detta kunna leda till att läsundervisningen i svenskan blev till 

en positiv erfarenhet för båda parter. Det skulle kunna leda till ett mindre motstånd från 

pojkarna till den skönlitterära läsningen som ofta fokuseras i skolan. En viktig fråga man då 

exempelvis kan ställa sig som lärare är: Vad är det för kunskap jag vill förmedla till eleverna 

när vi arbetar med litteraturen? Hur påverkas pojkarna av texterna de omges med på sin fritid 

och hur kan jag använda mig av det? 

 

Ett incitament för att lärare och elever ska kunna mötas på mitten är att låta dem ta del av den 

forskning som bedrivs inom svenskämnet och är relevant för skolvärlden, så att de får ta del 

av vad forskare säger och väljer att problematisera. Då skulle pojkarna få möjlighet att se ett 

samband mellan det de lär sig och vad det kan användas till, t.ex. att deras negativa syn på 

läsning beror på ett flertal faktorer, som skolan och hemmiljön. 

 
Slutligen vill vi poängtera vikten av att man inte ska se pojkar i skolan som en homogen 

grupp eller gå in i klassrummet med föreställningen att de inte läser. I så fall ökar risken för 

den självuppfyllande profetia som Gunilla Molloy talar om. Redan i tankesättet kan första 

sprickan skapas mellan läraren och eleverna, vilken sedan kan vara svår att foga samman. 

 

Pojkarnas läsande är så mycket mer än om de läser eller varför de inte läser, det är mer 

komplicerat än så. Detta är något som tidigare forskning behandlar och som vår undersökning 

visar sig styrka. 



Högskolan i Halmstad  Kim Haraldsson 
Svenska 91-120 hp, C-uppsats  Sandra Löfbom 
Sektionen för lärarutbildning  2009-01-16 
 

 36 

6. Sammanfattning 
 

Det finns en generell bild av att pojkar inte läser, men bilden är mer komplex än vad man 

kanske först förväntar sig. Det finns sprickor i bilden som visar att påståendet inte är fullt 

legitimt, utan snarare grundar sig på förutfattade meningar. 

 

Gunilla Molloy är en av de forskare som talar om problematiken kring pojkars läsning. Hon 

säger att det inte handlar om om pojkar läser eller inte, utan att de väljer att läsa på sin fritid 

och inte i skolan. Utöver Molloys undersökning har vi valt att inkludera Gun Malmgren, 

Bengt Brodow och Christina Rininsland som undersöker gymnasieelevers respektive 

svensklärares attityder och föreställningar kring läsning och svenskämnet, för att kunna stödja 

vårt resultat. Vi har i vår undersökning utgått från ett vidgat läs- och textbegrepp och således 

gått in med ett öppet sinne för att se vad olika personer kan lägga för innebörd i begreppet 

läsning. Begreppen om det vidgade läs- och textbegreppet har vi hämtat hos Christina 

Olin-Scheller och Skolverket. 

 

Vi har genom vår undersökning försökt ta reda på pojkars attityd och ställning till läsning i 

två gymnasieklasser, samt vad de väljer att läsa eller att ersätta läsning med, om de inte läser. 

Ett av delmålen har varit att försöka belysa bidragande orsaker till varför de tycker som de 

gör. Således har vi inkluderat pojkarnas svensklärare för att se om deras upplägg av 

undervisning och personliga inställningar reflekteras på eleverna. Undersökningen har 

genomförts på en kommunal gymnasieskola i Halmstad, i en studie- och en yrkesförberedande 

klass med enbart pojkar, med hjälp av enkäter och uppföljande intervjuer med både lärare och 

elever. 

 

I enkätsvaren bekräftas schablonen om att pojkar inte läser då de anser att läsning är böcker 

och tidningar, vilket de sällan väljer att läsa. Dock visar sig svaren vara annorlunda i de 

uppföljande intervjuerna med pojkarna, då det visar sig att de faktiskt läser. Pojkarna ser sig 

inte som läsare med motivet att de inte läser skönlitteratur, samtidigt som de talar om att de 

läser diverse webbforum, webbtidningar och chattmeddelanden med mera. Här visar pojkarna 

att de besitter en annan literacy än den som existerar inom skolan och bl.a. förmedlas via 

lärarna, vilket bidrar till att skapa en klyfta mellan parterna. 
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Genom vår undersökning och med stöd av ovannämnda forskare, känner vi att vi har kunnat 

belysa var föreställningen om att pojkar inte läser kommer ifrån, trots undersökningens 

begränsade omfattning. I vår diskussion visar vi på bidragande orsaker till pojkarnas attityd 

till läsning och hur elever och lärare lever i olika textvärldar. Vi diskuterar även hur 

hemförhållandena kan påverka dessa attityder. 

 

Allt eftersom vi har arbetat med undersökningen har vi valt att avstå från alltför vidlyftiga 

generaliseringar med tanke på dess mindre omfattning. För att få en bättre helhetsbild om 

pojkars läsning skulle det krävas en större och mer tidskrävande undersökning som sträcker 

sig över hela landet, i fler skolor och under en längre period. 

 

Inför framtida undersökningar är ett förslag från vår sida att försöka ta reda på hur man ska 

lyckas förena de olika textvärldarna som pojkar, deras hem och skolan besitter, för att på så 

sätt minska klyftan som hindrar parterna att förstå och uppskatta varandras intressen och 

erfarenheter. 
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Nr 7 20081204 Intervju med Anna



     

Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Enkätundersökning, del I 
 
 

Namn:_________________________________________ 

Programinriktning:______________________________ 

Ålder:________ 

 
 
Vad är läsning enligt dig? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



     

 
Bilaga 2 

Enkätundersökning, del II 
 
 

Namn:_________________________________________ 

Programinriktning:______________________________ 

Ålder:________ 

 
Nedan följer 16 frågor där du kommer att få kryssa i dina svar eller svara fritt på frågorna 
med egna ord. 
 
1. Vad tycker du om läsning? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Hur många timmar per vecka lägger du på läsning som relaterar till skolan (t.ex. 
läxor, hemuppgifter, bokläsning)? 
 
0-1 tim/vecka         2-4 tim/vecka         5-7 tim/vecka         8-9 tim/vecka         10� tim/vecka 

      �                 �      �            �  
    �  
 
3. Hur många timmar per vecka lägger du på fritidsläsning? 
 
0-1 tim/vecka         2-4 tim/vecka         5-7 tim/vecka         8-9 tim/vecka         10� tim/vecka 

      �                 �      �            �  
    �  
 
4. Om du inte läser, vad gör du istället? (Andra fritidsintressen/hobbyer) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Hur många timmar i veckan spenderar du framför datorn? 
 
0-1 tim/vecka         2-4 tim/vecka         5-7 tim/vecka         8-9 tim/vecka         10� tim/vecka 

      �                 �      �            �  
    �  
 
6. Hur många timmar i veckan tittar du på film (på dvd/video eller bio)? 
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0-1 tim/vecka         2-4 tim/vecka         5-7 tim/vecka         8-9 tim/vecka         10� tim/vecka 

      �                 �      �            �  
    �



   

 
7. Vilka typer av filmer brukar du titta på (genre)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Hur många timmar i veckan tittar du på TV alternativt lyssnar på radio? 
 
0-1 tim/vecka         2-4 tim/vecka         5-7 tim/vecka         8-9 tim/vecka         10� tim/vecka 

      �                 �      �            �  
    �  
 
9. Vilka typer av program brukar det då vara som du tittar på? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Hur många sms/mms tar du emot och skickar i snitt per vecka? 
 
         0 st             1-5 st/vecka           5-15 st /vecka             15-25 st/vecka           25 st 
       eller fler 

      �                 �      �            �  
    �  
(har ingen mobil) 
 
11. Vad brukar dessa meddelanden gälla? Kompisrelaterade ämnen, meddelanden från 
föräldrar och syskon, arbete o.s.v.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
12. Hur ofta läser du i en bok? 
 
0-1 tim/vecka         2-4 tim/vecka         5-7 tim/vecka         8-9 tim/vecka         10� tim/vecka 

      �                 �      �            �  
    �  
 
13. Hur många böcker blir det i snitt per vecka? Vilka typer av böcker brukar du läsa 
(skönlitteratur, facklitteratur)? Ge exempel på titlar, författare, genrer eller ämnen. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



   

14. Läser du några tidningar? Om ja, i så fall vilka och vad läser du i dessa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
15. Varför valde du just det program som du läser vid? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
16. Hur uppfattar du att synen på läsning är i din familj? T.ex. uppmuntrande, 
stimulerande, icke-existerande etc. Motivera! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Vi tackar dig för att du har tagit dig tid att svara på vår enkät! 
 
Mvh 
 
Kim och Sandra



   

Bilaga 3 

Intervjufrågor – Elever 
 

1. När du hör ordet läsning, vad tänker du på då? 
2. Tycker du att läsning är viktigt? Be eleven motivera sitt svar! 
3. När du sitter vid datorn, vad brukar du göra då? 
4. När du sitter framför tv:n, vad brukar du titta på då? 
5. Tycker du att tv, film och dator kan ersätta böcker på något vis? Be eleven att 

motivera sitt svar! 
6. Tycker du att man kan få in andra medier t.ex. datorspel, tv, film och sms i 

läsundervisningen för att göra den mer intressant? Be eleven motivera sitt svar! 
7. Hur tycker du att läsundervisningen är i skolan? Förklara gärna! 
8. Vad tycker du är bra i läsundervisningen och vad kan förbättras? Motivera! 
9. Känner du att du har inflytande i undervisningen, t.ex. vad ni ska läsa och hur det ska 

examineras. 
10. Hur ser läsningen ut hemma hos dig? 
11. Känner du att du blir uppmuntrad att läsa? T.ex. av föräldrar, syskon, kompisar och 

lärare. 
12. Hur väljer du de böcker du läser? 
13. Hur ser du dig själv som läsare? Förklara gärna! 

 
 


