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Abstract 

The Gender of Reading: children’s reading in relation to gender and norms 

This study centers around the way society’s gender norms affect the way children 

read and their reading habits. Reading is important for people to become functional 

members of a democratic society as it acts as the foundation for high levels of 

information literacy. With these abilities they will have an easier time navigating 

and critically assessing the information they will come across in everyday life.  

24 children in the ages of 10–11 years participated in group interviews where 

discussions regarding their reading and library usage ensued. The results of these 

interviews were then analysed using a norm critical perspective as well as Aidan 

Chamber’s Reading Circle and the four compliance mechanisms.  

The children interviewed had positive views of reading and literature and they 

enjoyed genres such as fantasy, crime and horror. However, whether or not they 

shared their love of reading with the people around them differed between the 

genders where girls did this the most. The parents and other adults in the children’s 

lives also impacted the children’s view of reading and there were gender based 

differences among the adults as well, almost more. Gender norms seem to have less 

of an effect on today's children compared to previous generations. 

Nyckelord 

Läsning, Barn, Genus, Bibliotek, Normer, Vuxenstöd. 
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tio veckor av arbete. 
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1 Inledning 

Vi har valt att skriva om barns uppfattning om sitt eget läsande och läsningen 

omkring dem och hur denna uppfattning kan ha påverkats av samhällets rådande 

könsnormer, om den har gjort det alls. Barnen som deltagit i studien går i fyran och 

är 10–11 år gamla.  

Vi har alltid funnit intresse i barns läsning och anser att denna är ytterst viktig för 

barns utveckling, utöver det har även könsnormers påverkan i samhället varit något 

vi båda intresserat oss för. Inom biblioteksprofessionen är barnen en högt prioriterad 

grupp (Bibliotekslagen, 2013:801) vilket innebär att forskning kring deras läsning är 

högst relevant för bibliotek- och informationsvetenskap som område. Det vi 

kommer fram till bidrar förhoppningsvis till ytterligare kunskap kring barnens lust 

till läsning och hur denna kan främjas.  

Vi kommer i denna undersökning också skriva om barnens biblioteksanvändning 

och hur deras syn på biblioteket ser ut. Med denna insyn kan man anpassa 

bibliotekets arbete utefter barnens behov för att främja en bredare 

biblioteksanvändning och därmed, i längden, även litteraturens och läsningens 

ställning. Även i denna del kommer vi kritiskt granska normers påverkan på barnens 

syn på biblioteket för att se i vilken utsträckning denna påverkan existerar.  

1.1 Avgränsningar 

Då vårt primära fokus kommer ligga på könsnormernas påverkan på barnens 

uppfattning av läsning och bibliotek så kommer vi inte lägga något fokus på andra 

faktorer som också kan påverka detta. Därmed kommer vi inte ha faktorer som klass 

eller etnicitet även om dessa till största del påverkar barnens uppfattning av läsning 

och biblioteket. Sådana faktorer är inte relevanta för undersökningens syfte och 

kommer därmed inte påverka analys eller diskussion.  

Vi kommer inte heller fokusera på vuxnas åsikter kring detta ämne, vare sig det 

innefattar föräldrar, lärare eller bibliotekarier då vi endast vill ha barnens perspektiv. 

Vi vill inte att varken undersökningen eller barnens egna svar ska påverkas av 
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vuxnas åsikter då dessa skulle resultera i att fokuset flyttades från barnens egna 

uppfattningar, erfarenheter och åsikter.  

1.2 Disposition 

Studien inleds med en kort bakgrund inkluderat Pisa och Pirls senaste 

undersökningar och begreppsförklaringar som leder vidare till 

problemformuleringen. Vi kommer sen gå in på den tidigare forskningen som gjorts 

för att få en inblick i hur kunskapsläget ser ut idag, denna bit består av en blandning 

av rapporter och vetenskapligt granskade artiklar. Efter detta specificerar vi vårt 

syfte och presenterar våra frågeställningar tätt följt av det perspektiv och de teorier 

och modeller vi kommer använda oss av när vi analyserar vårt resultat. 

Metodkapitlet kommer efteråt där vi även inkluderat vår urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod och hur vi etiskt agerade i vår undersökning.  

Efter dessa inledande kapitel presenterar vi våra intervjuresultat som består av 

barnens övergripande attityd gentemot läsning, hur deras familjer läser och hur 

deras uppfattning av biblioteket ser ut. Vi kommer senare i vår analys applicera det 

normkritiska perspektiv som nämns i teorikapitlet samt analysera vårt resultat med 

hjälp av de begrepp och relationer som beskrivs i de teorier vi valt att använda oss 

av.  

Till sist kommer vi konkretisera våra tankar i ett diskussionskapitel och diskutera 

hur våra resultat ser ut i relation till den tidigare forskningen och vad detta innebär. 

Vi avslutar arbetet med våra egna slutgiltiga tankar om undersökningen för att knyta 

ihop texten. 

2 Bakgrund 

Innan vi fortsätter till problemformuleringen tänker vi uppvisa relationen mellan 

kön, samhället och barns utveckling, det vill säga, hur barnen påverkas av 

samhällets eviga behov av att sätta folk i kategorier. Vi kommer också ge lite insyn i 

hur barns läsning ser ut med hjälp av PISA och PIRLS undersökningar.  
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2.1 Normer 

Vi börjar med att ge en definition på begreppet normer då det är detta är en stor del 

som forskningsstudien kommer fokusera på. Normer är de oskrivna regler vi har i 

samhället, de regler vi inte ser och som anses vara normala och uppenbara. Oftast 

blir en norm mer tydlig när den lämnas bakom samhällets utveckling då den, som 

norm, inte var särskilt uppseendeväckande på grund av sin uppenbara plats. 

Samhällets normer är beroende på tid, plats och kontext och är därmed inte neutrala, 

på grund av detta ändras de i takt med att samhället utvecklas. Normer kan också 

leda till kategoriindelningar av samhällets befolkning som ibland kan vara 

biologiskt grundade men som oftast är socialt skapade. I takt med samhällets 

utveckling har normer börjat synliggöras och ifrågasättas, dessa normer brukar 

centrera runt klass, kultur, språk och kön, med mera (Eriksson, 2018, s. 71–72). Då 

denna forskningsundersökning kommer fokusera mest på den påverkan normer 

kring kön och genus har bör även begreppen genus och kön definieras för att vi ska 

kunna gå vidare i undersökningen.   

2.2 Genusbegreppet (socialt kön) 

Marie Evertsson (2013) beskriver termen genus som en direkt översättning från 

engelskans gender som används för att benämna sociala skillnader och ojämlikhet 

mellan kvinnor och män. Detta påvisar att de skillnader vi ser mellan kvinnor och 

män inte är baserade på biologi utan snarare på de sociala normer som omger könen 

i dagens samhälle. Evertsson påpekar att vi, på grund av detta, gör kön snarare än är 

kön och att detta då skapas socialt och påverkas av samhället. På grund av att dessa 

normer är djupt begravda i det sociala samhället är könsskapandet eller 

könskonstruerandet inget medvetet utan människor tar efter det utan att tänka på det. 

I Sverige har begreppet genus inte fått lika uppenbar betydelse som gender och 

därmed brukar man här oftast använda sig av begreppen “socialt kön” eller helt 

enkelt “kön”, i bland kan man även i Sverige använda sig av gender då detta har en 

mer självklar förståelse för de flesta (Evertsson, 2013, s. 51–52). Det finns även 

andra ingångar till samhällets könsnormer och vad som orsakar könsskillnaderna vi 

upplever i samhället men vi kommer att utgå från det sociala könet i denna 

forskning.   
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En annan definition är den skriven av Karin Salmson och Johanna Ivarsson (2015) 

som lägger fram skillnaden mellan det biologiska könet och det sociala könet. Det 

biologiska könet är det vi föds med och handlar om de könsorgan vi har. Det sociala 

könet handlar om hur vi presenterar oss själva och hur andra könsbestämmer oss 

utifrån, det kan till exempel röra sig om hur vi klär oss eller vårt kroppsspråk 

(Salmson & Ivarsson, 2015, s. 225).  

2.3 Relationen mellan det sociala könet och barns utveckling 

Hur fortsätter det sociala könet påverka människor oavsett generation? Om man 

idag vet om att människor inte är sina kön utan att alla är olika? Det finns en 

sociologisk teori som säger att socialisering är central i skapandet av det sociala 

könet. På grund av att föräldrar ofta uppfostrar sina barn på liknande sätt som de 

själva blivit uppfostrade socialiseras barnen tidigt in i en av de två sociala könen 

som existerar i dagens samhälle. Därmed kommer attributen som korrelerar med 

vardera kön att ge uttryck i flera olika sammanhang i framtiden (Evertsson, 2013, s. 

54).  

Denna socialisering av det sociala könet är igång hela tiden då vuxna runt omkring 

en oftast har förutfattade meningar angående hur en pojke respektive flicka ska bete 

sig. På grund av detta blir flickor och pojkar ofta behandlade olika beroende på 

deras kön, det påverkar till exempel hur man pratar med barnen, hur man tar i dem 

och vad man gör med dem. Dessa förväntningar och ageranden är något barnen till 

slut lär sig och därmed formas även deras ageranden och förväntningar på det 

motsatta könet och sig själva. Förväntningarna ligger som grund för hur barnet 

utvecklas och hur hen behandlar sig själv och människor runt omkring sig (Salmson 

& Ivarsson, 2015, s. 194).  

De ovannämnda förväntningarna ligger också som grund till den hierarki som 

kommer med dagens könsnormer. Salmson och Ivarsson förstärker denna slutsats 

när de berättar hur pojkar ofta har svårare att gränsa över till aktiviteter och 

intressen som ses som mer feminina i rädslan av att bli retade på grund av de. Detta 

påvisar hur det manliga könet och dess intressen och relaterade aktiviteter värderas 

högre än det kvinnliga (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 197). Med detta i åtanke är det 
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inte långsökt att påstå att även läsandet som aktivitet är präglat av det manliga och 

kvinnliga, både angående vilka som tar del av aktiviteten och vilka typer av 

litteratur som läses. Denna skillnad i läsning kan i längden leda till olika nivåer av 

de kompetenser som läsning för med sig. Ens läsning och läskunnighet påverkar 

med andra ord barns framtida utvecklingsmöjligheter. 

2.4 Medie- och informationskunnighet 

På grund av att samhället snabba utveckling inom digitaliseringen förväntas 

medborgare nu att kunna söka och värdera information i många olika sorters 

sammanhang. För att kunna göra detta måste man besitta ett antal kompetenser som 

samhället inte krävde innan; nu måste man oftast vända sig till digitala verktyg för 

att hitta information. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort ett 

informationsöverflöd som kräver att man nu kunna kritiskt granska vilken 

information som stämmer och vilken källa som är pålitlig. Medie- och 

informationskunnighet (MIK) är en term som har skapats som ett paraplybegrepp 

och innefattar då alla de kompetenser som krävs för att kunna navigera det 

informationshav vi nu lever i (Sundin & Rivano Eckerdal, 2014, s. 9). Medie- och 

informationskunnighet innefattar med andra ord de kompetenser man behöver för att 

kunna delta i det demokratiska samhället på ett effektivt sätt. 

2.5 Det demokratiska inflytandet 

Biblioteken har, enligt bibliotekslagen, som uppgift att främja litteraturens ställning 

och därmed även läsningen av denna litteratur. Detta uppdrag går hand i hand med 

bibliotekets demokratiska uppdrag då de ska främja den demokratiska utvecklingen 

(Bibliotekslag, SFS 2013:801). Då bra läsvanor leder till god läsförmåga och god 

läsförståelse leder det också till god medie- och informationskunnighet (MIK). 

Dessa kompetenser är väsentliga för att en individ ska aktivt kunna delta i det 

demokratiska samhället och därmed även bidra till dess utveckling. Detta är Johanna 

Rivano Eckerdal (2014) också inne på när hon skriver att en individs kunskap i att 

kunna använda information är mycket viktig för medborgare i det demokratiska 

samhället. Detta finner vi även i artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna samt i Unescos folkbibliotek- och skolbiblioteksmanifest. 
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Det finns tydliga och återkommande kopplingar mellan MIK och 

informationskompetenser och förmågan att aktivt delta i det demokratiska 

samhället. Detta på grund av att MIK och informationskompetenser är 

förutsättningar för att en individ ska kunna nyttja sina fri- och rättigheter (Rivano 

Eckerdal, 2014, s. 94).  

2.6 PISA och PIRLS  

I Pisas senaste sammanfattning av sin undersökning 2018 påpekas det att, på grund 

av den digitala utvecklingen läser barn mindre och mindre och med detta sjunker 

också deras läsförmågor vilket visas i PISA:s undersökning. De skriver att antalet 

lågpresterande barn har, mellan 2009 och 2018, ökat i genomsnitt i alla länder som 

deltog i undersökningen. Medan flickor fortfarande presterade bättre än pojkar 

överlag har även deras läsfärdigheter minskat. Det specificeras att pojkar behöver 

extra mycket hjälp med att höja sina läsförmågor (PISA, 2019, s. 18). 

Den senaste undersökningen PIRLS genomförde var 2016 och påvisade att svenska 

fjärdeklassares läsförmåga har höjts i jämförelse med 2011 och låg då på samma 

nivå som 2001 när elevers läsförmåga var som högst. Om man jämför med 2011 har 

elevernas förståelse för skönlitteratur och faktatexter också ökat då man under 2011 

observerade att eleverna inte förstod faktatexter lika bra medan förståelsen mellan 

de två texttyperna nu är på liknande nivå med varandra. Skillnaderna i resultatet är 

inte längre lika tydliga. Undersökningen påvisar även att svenska elever är bättre på 

digital läsning än fysisk läsning (PIRLS, 2016, s. 20, 26). 

PIRLS undersökning 2016 påvisar dock, precis som andra internationella 

undersökningar, att flickor besitter högre läsförmåga än pojkar. Dessa skillnader har 

varken ökat eller minskat sen undersökningen 2011 men påvisar fortfarande en 

skillnad i läsfärdigheter mellan könen (PIRLS, 2016, s. 30–31). 

En del av undersökningen behandlar elevernas uppfattning och attityd gentemot 

läsning. Man kommer också fram till att elever inte ägnar lika mycket tid åt läsning i 

jämförelse med 2011, och att svenska elever är de som tycker minst om att läsa; 

undersökningen påvisar att nästan en tredjedel inte gillar att ägna sig åt aktiviteten. 

Denna delen av undersökningen var ny för 2016 och därmed kan man inte jämföra 
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med tidigare år. Det är, enligt undersökningens resultat, fler flickor som är positivt 

inställda till läsning än andelen pojkar, dessa flickor har också ett genomsnittligt 

resultat som är 24 poäng högre än pojkarnas genomsnittliga resultat. Deras resultat i 

jämförelse med flickor som inte gillar att läsa är också högre. Man observerade 

också en skillnad i resultatet mellan pojkar som gillade att läsa och pojkar som inte 

gillade att läsa (PIRLS, 2016, s. 39–40).  

Studien undersökte också relationen mellan tidigare läsaktiviteter i samband med 

vårdnadshavare och elever nuvarande attityd gentemot läsning. Undersökningen 

påpekar att barn får en vana av läsning som också brukar leda till ett större 

läsintresse när barnet är äldre. Om man jämför med resterande länder som deltog i 

undersökningen var det färre vårdnadshavare som la tid på tidiga läsaktiviteter dock 

är antalet elever som inte utförde tidiga läsaktiviteter väldigt litet. Undersökningen 

påvisade att elever som utförde tidiga läsaktiviteter i större utsträckning presterade 

bättre än de som utförde dessa i mindre utsträckning och denna skillnad har inte 

ändrats sedan undersökningen 2011 (PIRLS, 2016, s. 43–44).  

3 Problemformulering 

I bibliotekslagen står det tydligt att biblioteken ska fokusera på att främja det 

demokratiska samhällets utveckling, detta genom bland annat läsfrämjande 

verksamhet samt främjandet av litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt 

(Bibliotekslag, SFS 2013:801). Vi tror att läsning leder till bra läsförmåga och bra 

läsförståelse som i sin tur leder till utvecklad medie- och informationskompetens 

(MIK). Detta innebär att man kan kritiskt ta in och värdera information och därmed 

bilda sina egna åsikter utifrån den information man funnit. Detta kan resultera i att 

man på ett effektivt sätt kan delta i det demokratiska samhället samt bidra till dess 

fortsatta utveckling.  

I samma anda skriver Karin Salmson och Johanna Ivarsson (2015) att arbetet med 

normer synliggör och konkretiserar det grundläggande demokratiska värdena som 

människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
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värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med de svaga och utsatta (s. 22). 

På samma sätt som god läsförmåga kan bidra till den demokratiska utvecklingen 

bidrar även arbetet med normer till den utvecklingen med då normer påverkar hur 

barnen beter sig på grund av sociala förväntningar. Detta innebär att läsningen kan 

skilja sig mellan könen. Därmed finns det risk att ett av könen besitter en större 

medie- och informationskompetens än det andra och har därmed mer möjlighet att 

bidra aktivt i det demokratiska samhället.  

Dock har barn och ungas läsförmågor sjunkit under åren. Enligt Annika Nagorsen 

Kastlander (2017) påvisar undersökningar som PISA och PIRLS att kompetenser 

som god läsförmåga och läsförståelse, och då i längden medie- och 

informationskunnighet, har minskat bland svenska ungdomar (s. 199). Det är vår 

uppfattning att denna minskning beror mycket på att barn inte läser lika mycket som 

de gjorde innan och att själva läsningen som aktivitet är berörd av samhällets 

könsnormer. Ett vanligt tankesätt inom den läsfrämjande verksamheten är att man 

arbetar för att få pojkar som en homogen grupp att börja läsa genom att använda sig 

av vad pojkar har för intressen. Detta förstärker dock bara de könsnormer som redan 

existerar runt läsning då det görs ett antagande att alla pojkar gillar samma saker. 

Istället bör man se på barn som individer och inte låta deras kön påverka hur vi 

bemöter dem (Samuelsson, 2017). Precis som Salmson och Ivarsson skriver bör 

man ta efter ett normkritiskt arbete och gå bortom de könsnormer som existerar i 

samhället (Salmson & Ivarsson, 2015). Barnen måste få känna att de kan gilla och 

läsa vad de vill utan att utsättas för risken av att bli retad.  

Vi tror att när man arbetar på ett normkritiskt sätt med läsfrämjande hos barn ökar 

chansen att läsningen blir en aktivitet som de genuint tycker om. När fler barn 

tycker om att läsa tar de in information mycket lättare och utvecklar sina 

läskunskaper ju mer de läser. När barn läser, skapas demokratiska medborgare.  
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4 Syfte 

Vårt syfte med den här studien är att undersöka ifall normer kring kön och genus 

påverkar barns läsning och hur stor denna påverkan är. Detta kommer vi att 

undersöka genom intervjuer med barn som granskas och analyseras ur ett 

normkritiskt perspektiv. 

4.1 Frågeställning 

Hur ser barnens syn på sin egen läsning ut? 

Hur ser barnens syn på biblioteket ut? 

Hur kan barnens berättelser om läsning förstås utifrån ett normkritiskt perspektiv? 

5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs hur kunskapsläget ser ut kring barns läsning och normers 

påverkan på denna. Detta kommer framföras med hjälp av en genomgång av 

tidigare studier som har gjorts i inom området. Som vi nämnde i början av denna 

uppsats är området vi undersöker ytterst viktigt för biblioteks- och 

informationsvetenskap då läsförmågor direkt påverkar individers möjlighet att 

hantera information. Utöver det är främjandet av läsning en stor uppgift hos 

biblioteken där barn även är en prioriterad grupp (Bibliotekslagen, 2013:801). 

Antalet studier kring detta ämne är många och vi kommer använda oss av de som är 

mest relevanta för denna undersöknings fokus då många föregående studier 

diskuterar liknande ämnen fast med fokus på ett annat håll.  

5.1 Barn och läsning 

Läsintresset bland barn brukar sjunka med åren, så skriver Adrienne Schatz och 

Stephen Krashen (2006, s. 46–48), och de menar på att ju äldre barn blir desto 

mindre tid spenderar de till att läsa och för många försvinner läsintresset helt och 

hållet. Schatz och Krashen fokuserade på barn mellan årskurserna 1–6 vilket innebär 
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att barnen var runt 6–12 år gamla. De la inget fokus på barnens kön då de inte 

krävde denna information under studiens gång, vilket innebär att det centrala 

fokuset i denna studie var därmed barns läsning överlag. Resultatet av deras studie 

visade på att väldigt få av barnen faktiskt ogillade läsning, dock observerar 

författarna en minskning i entusiasm för läsning bland barnen. Denna minskning 

sker i stadier och de tydligaste nedgångarna sker efter årskurserna 1, 3 och 5.  

Naomi Dangworth, Shirley Grimshaw, Cliff McKnight och Anne Morris (2006, s. 

181) ser i sin undersökning att barnen främst läste i brist på annat eller för att 

slappna av. Majoriteten av barnen gillade att läsa väldigt mycket och såg läsning 

som en rolig aktivitet. Den mest föredragna genren var äventyrsböcker. Det var 

också många som hade andra aktiviteter som förgyllde deras vardag och på grund av 

finns det inte lika mycket tid åt läsning. Dessa aktiviteter ersatte inte nödvändigtvis 

läsning helt och hållet men läsning som aktivitet var tvungen att dela på tiden. Dock 

ser de också att barns läsintresse har minskat över åren.  

Liknande resultat finns i rapporten Barn berättar: En studie av 10-åringars syn på 

läsning och bibliotek skriven av Åse Hedemark (2011, s. 12–13, 17). Hedemark 

kommer fram till i sin analys av barns läsning att majoriteten av de barn som deltog 

i intervjuerna tycker om att läsa. Oftast gillade barnen att läsa skönlitteratur, mer 

specifikt spännande böcker och deckare. Utöver dessa fanns det en stor variation 

angående genrer barnen gillade att läsa och det de valde var ofta baserat på om de 

ansåg att boken var anpassad efter deras ålder eller inte. Denna analys av 

åldersanpassning kommer från att barnen anser att skolans böcker är för lättlästa, 

Hedemark förklarar att barn måste utmanas och att de barn som nämnde detta om 

skolans böcker inte blev tillräckligt utmanade litterärt.  

För att barnen ska vilja läsa boken måste handlingen vara medryckande och 

spännande, det ska hända mycket saker i dem och barnen ska kunna relatera till 

antingen handlingen eller karaktärerna. De vill också lära sig något när de läser, de 

har med andra ord en pedagogisk syn på läsning så väl som läser för att de tycker 

om det (Hedemark, 2011, s. 20, 22). 
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5.2 Barns läsning och genus 

Hedemark förklarar att skillnaden mellan pojkar och flickor angående preferenser 

för spännande böcker och deckare var nästan icke-existerande. Detta fenomen att 

flickor uppskattar deckare är något nytt då detta resultat skiljer sig från de 

Hedemark stött på tidigare. Dock så finns det genrer som vardera kön föredrar. 

Flickor brukar dras till kärleks- och hästböcker medan pojkar brukar föredra 

faktaböcker och fantasy. Hedemark påpekar att barnen dock inte har en stark bild av 

vad som är flick- respektive pojklitteratur men att flickor oftast brukar överskrida de 

genrer som finns medan pojkar är mer begränsade i det de väljer att läsa. 

Parallellerna mellan vissa genrer och de två könen är dock klara och barnen kopplar 

samman viss litteratur med ett av de båda könen (Hedemark, 2011, s. 14–15).  

Enligt Hedemark är det dock vanligare att könsroller förstärks av barn i yngre ålder 

och den tidiga skolåldern då okunnigheten om det andra könet resulterar i en 

stereotypisk bild av femininitet och maskulinitet. Denna bild brukar dock ändras i 

takt med att barnen blir äldre då de lär sig mer och tack vare det betraktar könen på 

ett mer nyanserat sätt, oftast brukar detta hända när barnen nått 11-årsåldern. 

Hedemark kallar förstärkningen av könsroller som yngre barn gör för border work 

och är viktigare för pojkar än för flickor. Då en feminin pojke har mycket svårare att 

bli accepterad i samhället än en pojkflicka är det också mer accepterat för flickor att 

överskrida litteraturgenrer än vad det är för pojkar. På grund av detta fenomen finns 

det också flickor som avsiktligt tar avstånd från feminin litteratur (Hedemark, 2011, 

s. 16).   

Kate Summers (2013, s. 245) är inne på liknande spår när hon skriver om barns 

läsvanor. Pojkar brukar oftast föredra att läsa actionböcker samt läser mer sakliga 

böcker än flickor och föredrar böcker som har en manlig huvudperson medan flickor 

föredrog kärleksböcker. Flickor läser också oftare överlag och brukar inte lägga lika 

mycket vikt vid huvudpersonens kön. Precis som Hedemark skriver Summers att 

barn dras till böcker som man kan relatera till samt var realistiska, hade bra prosa, 

trovärdiga och intressanta karaktärer, spänning och humor. Dock dras pojkar mer till 

actionböcker än vad flickor gör (Summers, 2013, s. 245).  
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Enligt Suzanne M. Stauffer (2007, s. 402–403, 417, 418) börjar könsbaserade 

skillnader i barns läsning dyka upp när barnen är i nioårsåldern. Dessa skillnader 

kommer från sociokulturella förväntningar som föräldrar, lärare och bibliotekarier 

har på flickor respektive pojkar där de anser att läsning och skrivande är feminina 

aktiviteter. På grund av dessa förväntningar anser Stauffer att det är viktigt för 

pappor och andra manliga förebilder att främja litteraturens ställning för pojkar och 

på dessa vis motverka de könsbaserade förväntningar som lagts på dem. Stauffers 

centrala slutsats är att barn måste ha möjligheten att fritt välja från ett brett urval av 

litteratur utan yttre påverkan på vad som läses samt vara omgiven av en mängd olika 

människor för att försäkra ett öppet sinne. 

Beth M. Brendler (2014, s. 221–222) påpekar dock att läsbeteenden blir allt mer 

samkönade i jämförelse med hur det var innan. På grund av samhällsförändringar 

som skett över åren som har påverkat hur vi ser och tänker kring könen. I alla åldrar 

kan man knappt urskilja könsskillnader inom läsintresset då de nya generationerna 

är mer inkluderande, empatiska och toleranta i sin syn på samhället. På grund av 

detta är det många som avvisar idén om könsrollernas plats i samhället. Detta 

stärker det Hedemark säger om att barns syn på det andra könet utvecklas med åren 

då Brendlers artikel centralt pratar om tonåringar. Brendler nämner också 

litteraturens påverkan på tonåringars utveckling i samhället då många böcker för 

barn och ungdomar tacklar samtida frågor och problem samt går emot traditionella 

könsroller (Brendler, 2014, s. 222, 223). Dessa böcker formar barn och ungas tankar 

och banar väg för kritiskt tänkande.  

5.3 Kunskapsläget 

Det forskningen har visat hittills är att dagens barn inte läser lika mycket fysisk 

skönlitteraatur och läsintresset har minskat. Barn ägnar sig åt läsning som aktivitet 

oftast för att bedriva tiden när de har tråkigt men vissa med starkt intresse ser till att 

göra tid för den. Flickor läser mer än pojkar och har starkare godkännande från 

samhället och dess normer att läsa vad som anses vara maskulin litteratur. Pojkar 

visas inte samma acceptans och på grund av detta avstår de, och vissa flickor, från 

att läsa vad som anses vara feminin litteratur. Detta är ett resultat av att vuxna i 

barns liv har könsbaserade förväntningar på barnen och på grund av detta är det 
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viktigt att föräldrar och andra vuxna, speciellt manliga, främjar litteraturens 

ställning för pojkar och de flickor som behöver det. Anledningen till att det är 

viktigt att just män bidrar till detta är för att de i så fall visar pojkar att det är okej 

för dem att läsa vad de vill, oavsett könsmässig koppling. Överlag dras pojkar och 

flickor till liknande faktorer i litteraturen. Dock ser vi hur dagens litteratur formar 

barnens sätt att se på samhället vilket leder till att dagens barn och unga är mer 

accepterande, empatiska och toleranta samt mer kritiska till de traditionella 

könsrollerna. Detta tankesätt utvecklas när barnen blivit lite äldre då okunnigheten 

om det andra könet resulterar i en stereotypisk uppfattning.  

6 Teoretiska ingångar 

6.1 Kritisk teori 

Den teori som kommer ligga som grund till vår forskning kommer vara kritisk teori 

då vi kritiskt kommer analysera könsnormers påverkan på barns läsning. Enligt 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) öppnar kritisk teori upp för tolkningar och 

besitter intresset att kritiskt granska och ifrågasätta samhällets olika strukturer och 

vår sociala verklighet. Till skillnad från hermeneutikens acceptans av traditioners 

alla innebörder, framhåller den kritiska teorin granskning av värderingar samt 

överskridanden över strukturers gränser (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 287). Den 

kritiska teorin strävar efter att utmana det uppenbara i samhällets sociala struktur 

och verklighet. Alvesson och Sköldberg tillägger att en av de mest centrala 

ambitionerna med kritisk teori är att väcka medvetenhet angående de politiska 

faktorerna som infinner sig i sociala fenomen och därmed utveckla forskarens 

förmåga att ifrågasätta och kritiskt reflektera de verkligheter som man i dagens 

samhälle tar för givet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 289). 

Kritisk teori grundas i tanken att sociala förhållanden har skapats genom historiens 

gång och är starkt påverkade av maktrelationer och särintressen. Dessa sociala 

förhållanden kan då användas som verktyg och bevis för grundliga, radikala 

samhällsförändringar. På grund av att den är så abstrakt till sin form kan den inte 

konkretiseras i relation till de frågor och begrepp som kännetecknar det empiriska 

materialet i en kvalitativ forskning. I stället tar den olika former beroende på det 
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empiriska materialet och lägger grund för en variation av tolkningar som den 

abstrakta nivån öppnar upp för. Man vill, med andra ord, dra paralleller mellan den 

kritiska teorins metaförståelse och det konkreta empiriska materialet i 

forskningsundersökningar. Samtidigt tar man i beaktning vidare sammanhang och 

drar nytta av forskarens möjlighet till analytiska och tolkande förmåga samt hens 

kreativitet och fantasi som kan grunda de tolkningar som görs tillsammans med 

empirin och föra undersökningen framåt. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 288, 

326). 

6.1.1 Normkritisk teori 

Normkritisk teori fokuserar på att synliggöra normer samt ifrågasätta deras centrala 

funktion och vad de innebär. Det kan förekomma biologiska skillnader som även 

kan ligga till grund för olika grupperingar och kategorier i samhället men normer i 

sig är socialt konstruerade och implementerade för att påverka människors 

levnadssätt. I samband med att samhället har blivit mer mångkulturellt har de 

normer vi haft under historiens gång blivit mer och mer ifrågasatta. De normer som 

oftast ifrågasätts av denna teori är normer för klass, kultur, struktur, språk, kön, etc. 

Normkritisk teori i ett demokratiskt samhälle tar utgångspunkt i de mänskliga 

rättigheterna och förespråkar därmed att alla ska ha lika mycket rättigheter och 

möjligheter i samhället. Ifrågasättandet och synliggörandet av normer möjliggör en 

samhällsutveckling med lika rättigheter och möjligheter som mål (Eriksson, 2018, s. 

72–74). Alla ska ha samma möjligheter till läsning och till valet av litteratur utan att 

riskera att bli trakasserade av människor som anser att deras kön ska ha någon 

påverkan i dessa val. Normkritik ifrågasätter normers grund (Eriksson, 2018, s. 73) 

och just på grund av att det finns ett fokus på de könsnormer som finns i samhället 

är den högst lämplig för denna forskningsstudie. 
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6.2 De fyra efterlevnadsmekanismerna 

I artikeln Theory and practice of social norms interventions: eight common pitfalls 

nämner Beniamino Cislaghi och Lori Heise (2018) fyra centrala mekanismer för 

efterlevnad identifierade av Peyton H. Young. Dessa fyra mekanismer bildar en 

teori som förklarar varför människor lever efter de sociala normer som existerar i 

samhället. De som identifierades är: 

1. Samordning 

Detta uppstår när en grupp människor vill nå ett liknande mål som kräver samordnat 

agerande mellan medlemmarna. Därmed bildar de mentala regler för hur de anser att 

gruppen ska bete sig för att nå detta mål (Cislaghi & Heise, 2018).  

2. Socialt tryck 

Socialt tryck innebär att människor förväntar sig sociala belöningar och 

bestraffningar beroende på om de lever utefter en social norm eller inte. De följer 

samhällets sociala normer för att undvika sociala bestraffningar från sina kamrater 

även om dessa normer går emot det de faktiskt vill göra (Cislaghi & Heise, 2018).  

3. Signaler och symboler 

Denna mekanism grundar sig i att människor vill visa och signalera att de tillhör en 

särskild grupp. Dessa signaler och symboler baseras på de normer och sociala regler 

som omger den specifika gruppen (Cislaghi & Heise, 2018).  

4. Riktmärke och referenspunkter 

Denna mekanism menar på att människor internaliserar de normer som existerar i 

samhället och anses vara accepterade. Därmed följer och förstärker de samhällets 

sociala normer genom att följa dessa rent undermedvetet (Cislaghi & Heise, 2018).  

Utav dessa fyra mekanismer är det nummer två och tre som är mest relevanta för vår 

uppsats och därmed kommer fokuset centralt ligga på deras påverkan i vår 

undersökning. Dock kommer även nummer fyra att påverka vår analys då denna 
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också anses ha påverkan på barns läsvanor. Nummer ett anser vi inte vara så pass 

relevant för vår undersökning att den skulle påverka vår analys i någon särskilt hög 

grad.  

6.3 Läsandets Cirkel 

Som ett komplement till de föregående teorierna kommer vi använda oss av Aidan 

Chambers (2011) “Läsandets Cirkel”. Denna modell baseras på teorin att en 

handling inte är linjär process utan snarare en cirkel där början och slutet är 

densamma, där slutet inspirerar till att handlingen upprepas och processen börjar 

om. Början är slutet och slutet är början (Chambers, 2011, s. 15).  

 

 

Bilden påvisar att processen börjar med att man väljer boken man vill läsa som man 

sedan tar sig tid till att läsa. Själva läsningen kan ta formen av tystläsning eller 

högläsning och båda dessa former har liknande påverkan. När man läst boken 

responderar man och delar med sig av den i samband med ens personliga åsikter till 

någon annan. Detta steg kan då också starta handlingsprocessen hos en kamrat 

samtidigt som det kan starta den igen hos en själv. Själva läsningen av en bok 

inspirerar och motiverar till den fortsatta läsningen av framtida böcker.  

Vi kommer i vår uppsats fokusera på följande delar av Chambers modell; Att välja, 

Respons och Vuxenstödet.  
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6.3.1 Att välja 

Chambers påpekar att all läsning börjar med ett val och detta val baseras på det 

bestånd och material vi har tillgång till, dessa inkluderar men är inte begränsat till 

böcker, tidningar, e-böcker, internet, etc. Enligt Chambers är tillgång den största 

faktorn i denna del av modellen. Har vi tillgång till få antal valmöjligheter är 

chansen att vi skulle hitta något vi gillar mindre än om vi har tillgång till ett större 

urval möjligheter. På samma sätt är chansen mindre att vi hittar något vi gillar om vi 

är omgivna av en stor mängd böcker av en genre vi inte uppskattar medan motsatt 

effekt hade tagit plats om genren hade varit en vi gillade, även om kvantiteten hade 

varit mindre (Chambers, 2011, s. 16).  

Chambers beskriver också tillgång som ett tillstånd där man har tillgång till 

litteraturen hela tiden. På detta sätt kan man beskriva tillgången till beståndet på ett 

folkbibliotek större än tillgången till beståndet på de skolbibliotek där eleverna 

endast får vara där och välja böcker under specifika tider (Chambers, 2011, s. 17).  

En annan sak som påverkar våra val av litteratur är hur böckerna presenteras för oss, 

hur och var de står uppställda. Chambers påpekar att erfarna läsare har lättare att 

navigera bokhavet och hitta önskad litteratur än de som inte läser så ofta. Vi lär oss 

bäst genom att testa själva och med tiden bli erfarna läsare som besitter förmågan att 

effektivt göra det bästa av alla sorters bokbestånd (Chambers, 2011, s. 17–18).  

6.3.2 Respons 

En sak den läsande människan inte kan undvika är att reagera på det man läser. När 

man arbetar med läsfrämjande hos barn är det två specifika reaktioner som är 

viktiga; viljan att återuppleva den positiva känslan av att läsa en bok man tycker om 

och det faktum att man inte kan låta bli att prata om boken. Den första reaktionen, 

att återuppleva den positiva känslan, brukar gestalta sig i att man vill läsa om boken, 

läsa en liknande bok, en annan bok samma författare har skrivit eller bara en annan 

bok man som tilltalar en. Genom detta blir vi tvungna att återigen göra ett val 

angående vår läsning och påbörja läsandets cirkel ännu en gång (Chambers, 2011, s. 

21).   
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Den andra reaktionen, viljan att prata om litteraturen man läst, baseras på att man 

ofta vill att ens andra människor i ens omgivning ska få uppleva samma känslor som 

man själv när man läser boken. Man vill starta en diskussion för att få respons på det 

man läst och det som hände under tiden, samt diskutera bokens betydelse för en 

själv och för andra. Dessa samtal av böcker kan delas in i ytterligare två kategorier; 

informellt vardagssamtal och formella boksamtal. Informellt vardagssamtal 

innefattar de småprat man har med kompisar och vänner medan det formella 

boksamtalet involverar diskussioner som förs i klassrumsmiljöer. Dessa samtal leder 

båda till att man inspirerar andra till att läsa samt finner viljan att läsa böcker som 

ens kompisar själva har läst (Chambers, 2011, s. 21).  

6.3.3 Vuxenstödet 

Delen i denna modell som är den faktor som Chambers benämner en av de 

viktigaste är vuxenstödet. Vuxenstödet finns på bilden i mitten av modellen och 

påverkar därmed alla steg i handlingsprocessen. Chambers skriver att alla hinder 

som kan tänkas dyka upp i processen kan övervinnas om man har en erfaren vuxen 

vid sin sida som barnet har tillit för. Han fortsätter med att påpeka hur barn från 

familjer där läsande aktiviteter och böcker är fåtaliga oftast har svårare att se 

litteraturens möjligheter än de som vuxit upp i ett hem där böcker hela tiden varit 

närvarande. I modellen ser vi att pilarna mellan vuxenstödet och de andra stegen är 

dubbelriktade, detta är på grund av att medan vuxna hjälper barnen, hjälper också 

barnen vuxna. Oavsett ålder kan läsare alltid hjälpa läsare. Chambers lägger stor 

vikt vid erfarenhet i hans resonemang och påpekar att medan barn kan ta hjälp av 

sina kamrater så finns det saker som de endast kan lära sig av den erfarenhet vuxna 

har med sig. Läsare skapar läsare (Chambers, 2011, s. 24, 115). Detta påstående 

stärker teorin om att barn från en läsande familj läser mer än barn från en familj där 

böcker är frånvarande.  
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7 Metod 

I vårt arbete använde vi oss av en kvalitativ metod för att samla in det empiriska 

underlaget. För att vi skulle kunna få en så kvalitativ och korrekt bild som möjligt 

över vårt problem genomfördes totalt åtta olika intervjuer med barn i tio års åldern. 

Vi ansåg att det hade kunnat vara möjligt att få svar på frågeställningarna genom en 

kvantitativ metod men då ämnet vi har undersökt hamnar väldigt nära inpå barnens 

privatliv och hemförhållanden passar en metod baserad på intervjuer bättre. Med 

intervjuer var vårt mål att skapa en dialog med barnen och om deras tankar och 

känslor, samt skapa en diskussion mellan barnen. Intervjuerna genomfördes i 

grupper med ungefär fyra barn i varje grupp. Detta är främst för att skapa en 

situation som upplevs så trygg som möjligt för barnen där de känner sig bekväma 

nog att dela med sig av sina tankar och känslor för att vi ska kunna samla in så 

många bra svar som möjligt. 

7.1 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som vi ansåg mest lämplig till vår studie var en kvalitativ 

intervjustudie. Vi valde att genomföra intervjuer i grupper om fyra barn i varje och 

genomförde totalt åtta intervjuer för att få en så stor mängd data som möjligt. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 30 minuter vardera. Intervjuerna spelades in för 

att ljudfilerna skulle kunna användas i studien. Inspelningarna gjordes för att vi på 

ett så effektivt sätt som möjligt skulle kunna fånga upp alla delar av barnens samtal 

för framtida användning. Men även för att vi skulle kunna välja att anteckan under 

tiden, detta för att vi ansåg att detta skulle kunna komma att bli ett störningsmoment 

både för oss, barnen och samtalet.  

7.2 Analyseringsverktyg 

Inför vår analys valde vi ut en blandning av ett flertal olika teorier. De tre delarna i 

våra intervjuer berörde olika ämnen som behövde tacklas från olika teoretiska 

infallsvinklar. En kritisk normteori användes för att vi skulle kunna analysera 

barnens svar ur ett perspektiv som gav oss möjlighet att ifrågasätta och granska 
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normer så som kön och genus, samhällsstrukturer och de olika ramar som barnens 

sociala förhållanden håller sig inom.  

Ytterligare en teori är The four compliance mechanisms som beskriver fyra olika 

mekanismer som identifierar efterlevnad. Dessa mekanismer förklarar tillsammans 

vad som får oss människor att slutligen acceptera normer. Denna teorin använde vi 

oss av för att förstå oss på varför de normer vi kan utgöra påverkar och varför de har 

kommit att få den här påverkan.  

Sist har vi även använt oss av Aidan Chambers ”Läsandets cirkel” för att kunna 

analysera barnens läsning och vad det är som påverkar denna och hur den påverkan 

ser ut. Denna teorin, eller detta verktyg, menar på att handlingar är cirkulära och 

upprepas och fortsätter. Denna har vi använt oss för att förstå de olika delarna i 

barnens läsning och analysera vad som påverkar dem.  

7.3 Genomförande 

Vi genomförde intervjuerna under skoltid efter diskussion med rektorer och 

klasslärare på de berörda skolorna. Den ursprungliga tanken var att försöka 

genomföra runt fyra till sex intervjuer med cirka tre barn i varje intervjugrupp. Dock 

genomförde vi till slut totalt åtta intervjuer med fyra barn i varje grupp. Detta till 

följd av ett stort gensvar och antalet barn med påskrivna medgivandeblanketter som 

ville delta.  

Intervjuerna blev, som tidigare nämnts, mellan 20 och 30 minuter långa. På den ena 

skolan var vi välkomna på plats fysiskt och utnyttjade skolbibliotekets lokaler och 

på den andra skolan fick intervjuerna ske över länk till följd av covid-19. 

Intervjuerna spelades in för att vi vill få med alla delar av barnens samtal såväl med 

varandra som med oss. Samt att vi inte ville missa att anteckna sådant som sades 

samtidigt när barnen pratade samtidigt eller missa delar av deras resonemang.   

 



 

21(51) 

 

7.4 Urval 

Det urval vi gjorde var att begränsa åldern på de barn som vi intervjuade. Vi 

intervjuade skolbarn i tioårsåldern då denna åldern är inom spannet för vad som 

brukar kallas för bokslukarålder, en period i barndomen där man läser extra mycket 

och mer frivilligt. Vi ansåg även att barnen vid tio års ålder är de även stora nog att 

ge långa, genomtänkta och reflekterande svar på de frågor som vi hade att ställa.  

Utöver detta gjordes ett automatiskt urval till följd av den rådande situationen med 

covid-19, vi kunde pga. detta inte bedriva liveintervjuer på samma sätt som man 

hade kunnat göra vid tidigare tillfällen. På en skola kunde vi träffa barnen, fysiskt på 

plats och göra intervjuer då en av författarna arbetar på skolan sendan tidigare och 

på en annan behövde intervjuerna göras över länk. Intervjuer över länk hade kunnat 

bidra till att färre föräldrar gav sitt medgivande till inspelning då det vid 

intervjuerna via länk spelades in både ljud och bild. Som sagt så inhämtade vi 

utöver godkännande från skolornas ledning, även medgivande från barnens 

vårdnadshavare och barnen själva vid intervjuernas början, vilket hade kunnat leda 

till att barn drog sig ur vid intervjutillfällena. Nu var inte detta fallet då alla barn 

som deltog medverkande under hela intervjutillfället. 

7.5 Etik 

Innan vi påbörjade de delar av studien som berörde barnen tog vi kontakt med 

rektorerna på de tilltänkta skolorna och efter diskussion med dessa och berörda 

klasslärare skickades en medgivande blankett ut till föräldrarna som behövde 

skrivas under av vårdnadshavare. Ett informationsbrev skickades ut tillsammans 

med blanketten där vi berättade om vilka vi var och vilket syfte vi hade med vår 

studie. Vi informerade om att intervjuerna skulle komma att både spelas in och 

transkriberas samt vem som skulle få ta del av den insamlade informationen och att 

allt material kommer att förstöras efter avslutad studie. Vi var även mycket noga 

med att klargöra att barnen kommer anonymiseras och att den enda 

identifieringsmarkör i det slutförda arbetet skulle vara barnens kön på grund av 

studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). 
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Innan intervjuerna sedan påbörjades fick barnen ta del av samma information som 

vårdnadshavarna men förmedlad på ett sådant sätt att vi var säkra på att alla barnen 

hade möjlighet att ta till sig den för att kunna ta ett ställningstagande till den och 

återigen ge sitt godkännande till att de ville delta. Vi informerade även barnen om 

att de inte var tvungna till att svara på alla frågor och om man inte ville svara var det 

inget måste även att de när som helst kunde ändra sig och avbryta sin medverkan. 

Efter att studien avslutats har ljudfilerna raderats och transkriberingarna förstörts. 

Allt materialet från intervjuerna har endast delats författarna emellan och kommer 

inte delas med varken handledare eller läsare av färdig produkt mer än de 

anonymiserade citat som redovisas under arbetets resultatdel. 

8 Empiriskt resultat 

Här kommer vi presentera resultatet från de intervjuer vi genomförde. Totalt 

intervjuades 24 stycken barn, 13 flickor och nio pojkar vid åtta olika tillfällen. 

Intervjuerna är runt 15–25 minuter långa. Resultatdelen delas upp utifrån de olika 

teman som intervjufrågorna hamnade inom, först presenterar vi barnens tankar kring 

deras egen läsning, vi går vidare och pratar om läsning i hemmet och avslutar 

resultatdelen med deras biblioteksanvändning. 

8.1 Barnens egen läsning 

Vi började våra intervjuer med frågor som berörde barnens läsning. Vi ställde frågor 

där vi tänkte oss att vi skulle kunna få reflekterande svar som speglade barnens egna 

känslor och tankar. Våra första fråga var så enkel som möjligt och var om de gillade 

att läsa. Nästan alla barnen hade en mycket positiv inställning till läsning, där fanns 

ett par stycken som var lite veliga och vissas menade på att det berodde på vad det 

var de läste.  

Barnen blev mycket pratglada och gav långa och beskrivande svar när vi frågade de 

om varför de gillade att läsa. Flera av barnen berättade om hur de spelade upp 

böckerna som filmer tyst för sig själva. Zainab och Mayam var två utav de barnen 

som berättade om att de skapade egna bilder av det de läst: 
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Ehm, att det, till exempel, att man, jag typ gör en egen film och man, 

jag känner mig så här att jag är där för ibland så här, när jag läser en 

bok, eh då, det var typ Gunga åt Väster, jag följde med jättemycket av 

den, och så liksom gjorde jag så här, fick jag så här en liten film i mitt 

huvud och sen så liksom, slutade jag läsa och jag fortsätter filmen i mitt 

huvud så jag bara tänker på det och bara ah 

Andra svar kom exempelvis från Emelie och Kajsa som hade en annan syn på vad 

det var som drog dem till läsning och som fångade deras intressen: 

Jag gillar läsa för att det finns roliga böcker att läsa om för att typ 

roliga liv och sånt. Hur dom hade de i livet och typ sånt. 

Kajsa utvecklade sitt svar genom att svara på nästa fråga om va det var för typ av 

böcker de gillade att läsa. Hon höll fast vid att det var just andra människor som var 

det absolut bästa att få läsa om: 

Om någons liv, asså det är det bästa att läsa. Det roligaste är att skratta 

efter att jag har läst något roligt […] Typ asså den, de är så att jag vill 

veta hur människor har det i livet, alltså hur de har de, hur de mår och 

sen asså ja asså de är jätteroligt att läsa om hur andra mår och har de 

och sånt. 

De andra svaren som barnen gav var blandade men fantasy, spänning och 

verklighetsbaserat var de vanligaste svaren som vi fick, exempelvis Maryam som 

uppskattade både fantasy och spänning men helst inte till den grad att det avvek allt 

för mycket från verkligheten: 

Ehm, asså, jag gillar också Lasse och Maja mysteriet, det är också kul 

och, jag gillar också lite fantasy och jag gillar också, typ som Lovisa, 

lite verkliga men jag gillar inte för mycket fantasy, till exempel att det 

kommer ehm, typ att de rider på en unicorn och eh, ah, asså, jag vet 

inte riktigt hur man ska förklara. 
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Och precis som Maryam så gillade de flesta barnen fantasy, vilket även var den 

genre som återkom oftast i barnens svar. Även Mohammed uppskattade fantasy och 

inte bara det utan det skulle gärna vara kombination med tjocka böcker utan några 

bilder: 

Jag tycker inte om tunna böcker med bilder heller, jag gillar helst att 

läsa utan bilder, för att jag brukar så här, göra en bild i mitt huvud och 

finns det bilder så förstörs allt jag tänkt. 

Eh, jag gillar, motsatsen mot […] så gillar jag att läsa böcker utan 

bilder, med mycket text och tjocka böcker och men de ska hellre vara 

fantasyböcker och det är svårt för mig att hitta böcker som jag gillar 

men när jag väl har hittat en kan jag inte sluta läsa. 

Mohammed berättade i citatet här ovan om att han inte ville sluta när han hittade en 

riktigt bra bok vilket knyter an till den frågan vi ställde sedan. Vi ville veta vad det 

var som fick barnen till att vilja läsa. Vad det var som väcker deras läslust och som 

drog dem till aktiviteten. Här fick vi en mängd olika blandade svar. Sofie berättade 

om en känsla som hon ibland fick när hon skulle avsluta ett kapitel i en bok som 

gjorde det svårt att låta bli att börja på nästa: 

När det är såhär spännande böcker och man börjar läsa och man har 

läst ett kapitel, så är det något spännande. Alltså såhär att när man har 

läst färdigt ett helt kapitel så slutar det alltid med något spännande 

varje gång. 

Anders berättande att han kände liknande känslor när en bra bok var avslutad: 

Asså det är mest när jag inte har något att göra eller när någon bok jag 

gillar precis har kommit ut och de är ingen som har fått nu har fått veta 

och ingen har bokat den och då tar man ju den om man gillar den och 

då läser jag ut den direkt när jag kommer hem. 

Efter att vi hade fått svar på våra frågor om vad och varför de läser ville vi ta reda 

på när de väljer att läsa. Mohammed läsning skedde till största delen i hemmet, där 
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han berättade om hur han läser både hemma och i skolan och att det skedde vid 

olika tider under dagen: 

Eh, jag tycker om att läsa hemma, eller jag tycker om att göra andra 

grejer, eller jag tycker om att göra andra grejer menar jag, men läsa är 

något jag gör väldigt ofta hemma, jag tror jag gör det minst dubbelt så 

mycket som i skolan, jag brukar inte bara läsa på kvällarna, ganska 

mycket på dagarna också. Men jag brukar inte läsa så mycket om det är 

en bok jag inte gillar, då gör jag helst andra saker. 

Många av de andra barnen hade liknande svar som Mohammed samt att majoriteten 

vittnade om att de läste när de skulle gå och lägga sig.  

Många av barnen pratade varken om läsning eller böcker utanför klassrummet och 

verkade nästan ställa sig lite frågande till varför de skulle göra det. Men de barnen 

som berättade att de pratade om sin läsning gav svar i stil med att de ställde frågor 

om saker de inte förstått eller om de läst något så bra att de behövdes tipsas om: 

Ibland med min mamma eller pappa om jag har läst en bra bok i skolan 

tillexempel och då kan jag komma hem till mamma och pappa och då 

kan jag berätta om boken jag läser i skolan typ om vi sitter och äter 

middag. 

Ehm, ibland, eller typ, de som jag är med mest, de i skolan så här, de, 

det är oftast de som tipsar mig om böcker, kan man säga. Men, asså, 

om vi, vi kanske inte pratar så mycket om böcker, vi kanske pratar mer 

om, vi pratar liksom om filmer mest, om man kan säga så. 

Ah, när jag har läst klart en, typ till exempel den, i klassen läser vi en 

bok som typ heter eh, asså jag kommer inte ihåg men ah, den handlar 

typ, ah men det spelar ingen roll, men vad heter det, då så tipsade jag 

om denna för jag tyckte den var jättebra och den var typ så här, lite 

sorglig men ändå bra. 
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Utöver dessa barn som gav lite längre svar sa nästan alla barn som pratade om 

böcker och läsning uteslutande att de tipsar sina vänner om de läser något extra bra.  

8.2 Familjeläsning 

Vi fortsatte våra intervjuer med att undersöka hur deras läsning ser ut på 

hemmaplan. Frågorna som denna del innehöll rörde sig om deras föräldrars 

läsintresse samt den attityd mot läsning som syskon och andra inflytelserika vuxna 

hade i deras liv.  

Angående föräldrars läsning fick vi en stor variation av svar. De barn vars föräldrar 

båda aktivt ägnade tid åt ett utvecklat läsintresse uppvisade också en liknande nivå 

av intresse för litteratur och läsning. Lovisa berättade till exempel, hur hennes familj 

gör en poäng av att spendera en viss tid på familjeläsning: 

[...] varje dag efter så här, vår middag, så spenderar jag, alla i familjen 

sätter sig vid soffan och sen så, en halvtimme så läser vi, asså 

högläsning. [...] så alla så här, ehm om man vill läsa så får man men om 

man inte vill så får man lyssna. 

Det som brukar läsas under denna tid är utdrag från historieböcker då historia är ett 

gemensamt intresse hela familjen delar. Det är oftast Lovisas pappa som brukar läsa 

högt för de andra då han anses vara duktigast på det.  

I vissa fall hade de mest passionerade läsarna ett familjeliv där endast en av 

föräldrarna uppvisade ett starkt läsintresse. Ett exempel på detta är Amanda vars 

mamma besitter en enorm boksamling med böcker som även Amanda tenderar att ta 

från utan sin mammas vetskap. Hon förklarar hennes mammas läsintresse på 

följande vis: 

Ja, min mamma läser också väldigt mycket. Ja, man kan säga en grej! 

Hon har VÄLDIGT många böcker. Eh, väldigt många, en hel vägg full 

med ehm, med bokhyllor fulla med böcker, sen har hon en hel garderob 

full med böcker, och sen har hon eh, lådor med böcker som jag vill ha 

[...] jag snor hennes böcker hela tiden. 
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Amandas inställning till böcker och litteratur var under hela intervjun väldigt positiv 

och energisk och hon påvisade ett stort läsintresse. Utöver henne var det två barn till 

som berättade hur en av deras föräldrar ofta la tid på läsning och litteratur, i alla 

dess former. Dock uppvisar inte dessa barn samma passion för böcker som Amanda 

och Lovisa gjorde utan besatt snarare en mer neutral syn på den läsande aktiviteten. 

För Emma till exempel, vars pappa spenderar mycket tid till att läsa och som har 

många böcker hemma, är läsning ett av många intressen och har inte lika mycket 

vikt i hennes vardagliga liv som hennes övriga hobbyer. Dock liknar de böcker hon 

läser de som hennes pappa har i sina bokhyllor då dessa centrerar sig runt fakta om 

fåglar, fjärilar och andra djur och Emmas egna läsintresse lutar mot faktaböcker och 

biografier. I liknande anda har vi Mattias vars pappa spenderar mycket tid läsandes 

tjocka böcker men själv föredrar han tunna böcker med bilder, läsintresset finns där 

men det tar inte upp så mycket tid när det finns möjlighet till andra aktiviteter.  

Många gånger nämner barnen att deras föräldrars enda interaktioner med litteratur 

är via ljudböcker som de lyssnar på när de är ute och går eller gör andra vardagliga 

aktiviteter. Dock så tycker de själva att ljudböcker är tråkiga och verkar snarare se 

det som en aktivitet som vuxna ägnar sig åt när de vill förgylla vardagliga uppgifter. 

Miranda yttrar sig så här angående ljudböcker: 

De är långtråkiga, ljudböcker, man sitter så här *demonstrerar att sitta 

och göra ingenting* 

Barnen berättade också hur deras föräldrars läsintresse nästan var helt obefintligt. 

Svaren i denna anda varierade från att föräldrarna endast läste när de hade tråkigt, 

att de föredrog andra aktiviteter, att de endast läser för barnen innan läggdags eller 

att deras läsning centreras mest runt tidningar och nyheter. Det sistnämnda är ju 

också läsning på ett annat sätt än läsning av litteratur anses vara och intagandet av 

information är fortfarande närvarande under denna aktivitet. Många av barnens 

berättelser satte föräldrarna i ett sådant ljus att de verkar njuta av all läsa men är så 

pass upptagna i sina liv att de inte har tid att ägna sig så mycket åt det, istället 

uppmuntrar de till läsning i den vardagliga konversationen med sina barn.  
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Även om många av barnens föräldrar inte ägnade mycket tid åt eget läsande var det 

många som ansåg att högläsning var en viktig aktivitet. Oftast är det mamman som 

utför denna aktivitet och den brukade ta plats precis innan läggdags för majoriteten 

av barnen. I vissa fall var det pappan men dessa exempel nämndes lika många 

gånger som de barn som hade fått högläsning på andra håll. Vissa barn fick böcker 

lästa för dem av sina mor- och farföräldrar eller sina syskon och andra relaterade 

högläsning till högläsningsboken i skolan eller sagostunderna de varit med på när de 

gick på dagis under uppväxten. Mohammed beskriver sin upplevelse så här: 

Jag var ganska mycket på dagis när jag var liten, då hade vi typ, 

sagostund [...] det brukade vara såna här typ, klassiska. Typ Den Fula 

Ankungen och sånt.  

Även Nina delar med sig av sin erfarenhet med högläsning och hur hon relaterar 

denna aktivitet till skolans högläsningsmoment: 

Våra lärare brukar läsa för oss [...] vad heter det, vår högläsningsbok 

[...] sen har vi läsläxan och då läser en annan lärare för oss. 

Barnen berättade om en antal andra vuxna i sitt liv vars läsintresse har haft en tydlig 

roll i deras vardag. Många har syskon som ofta spenderar sin tid med böcker i 

hemmet. Amanda, till exempel, berättar att hon och hennes storebror läser samma 

typer av böcker och bondar över sitt läsintresse, dock så anser hon inte att han har 

påverkat hennes intresse för litteratur och lägger istället den bedriften hos filmer hon 

har tagit del av. Medan hon är ett av barnen som inte har vuxit upp med högläsning, 

beskriver hon hur hon kunde spendera dagarna med att sitta utanför sina bröders 

dörrar och lyssna på när de läste högt för sig själva. Hon skildrar denna upplevelse 

på följande sätt: 

[...] jag hade inte väldigt mycket [högläsning], hehehe, sen har vi mina 

bröder som läste för sig själva. Jag brukar sitta utanför deras rum när de 

läser för sig själva, de läser högt så här *imiterar sina bröder* Så jag 

sitter utanför deras dörr och lyssnar på dem.  
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Precis som Amanda, återger majoriteten av barnen att deras syskon läser lika 

mycket, och i vissa fall, mer än dem själva. Oftast är det de äldre syskonen som 

ägnar sig åt regelbunden läsning medan yngre syskon endast läser om deras 

föräldrar säger åt dem att göra det. Många av barnen relaterar läsning till läxor och 

skolläsning och verkar därmed benämna läsning som hobby och läsning som läxa 

som samma sak.  

Utöver föräldrar och syskon berättade många barn om sina mor- och farföräldrars 

relation till läsning och litteratur. I det fall där föräldrarna inte ägnade mycket tid åt 

högläsning var det mor- och farföräldrar som tog över den delen när barnen var och 

hälsade på. Majoriteten av alla mor- och farföräldrar som nämndes ägnade också 

egen tid till läsning eller hade gjort det förr i tiden innan åldern gjorde detta till en 

utmaning. Lovisa återger hur hennes mormor och hennes mormors syster besitter 

stora läsintressen och anser att hennes egna intresse har kommit därifrån. Ytterligare 

en faktor som nämndes i relation till mor- och farföräldrar var historieberättande. 

Emelie berättade om sin gammelfarmors berättande på följande sätt:  

det är väldigt ofta gammelfarmor berättar, [...] saker som till exempel 

om vi kommer in på nått spår. Och då berättar hon om hur det var när 

dom va hemma eller nått så om dom har hittat en bok så berättar hon 

vad den har handlat om eller nån film eller så. Hon tipsar väldigt ofta 

om olika filmer och böcker eller så 

Även Niklas återger att hans gammelmormor och gammelmorfar ibland kunde börja 

berätta om deras liv: 

men jag har ju min mormors mamma och pappa [...] ja eller de är ju typ 

90, 80 där och dom har varit med om mycket och de kan dom berätta 

om ibland eller så  

De med stor släkt, så som Miranda, har fler vuxna i sitt liv med ett läsintresse och 

har därmed blivit mer exponerad till läsning som aktivitet. Dock intervjuade vi 

också del mängd barn som inte har varit omgivna av litteratur och läsning i hemmet 

men ändå har funnit glädjen i det och ägnar mycket tid till aktiviteten i vardagen. 
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Dessa barn utgjorde en minoritet då de flestas familjer engagerade sig i läsning på 

ett eller annat sätt, dock verkade allas föräldrar anse att läsning är en viktig del i ens 

uppväxt och exponerade barnen till det på annat vis.  

8.3 Barnens biblioteksanvändning 

Majoriteten av alla barn använde biblioteket flitigt och såg det som sin primära källa 

till böcker och litteratur. Deras användning av stadsbiblioteket är mer flexibel än 

användningen av skolbiblioteket då dessa besök påverkas och kontrolleras av 

skolbibliotekarien och barnens lärare. På en av skolorna besöker eleverna 

skolbiblioteket var tredje vecka, i max 30 minuter per besök, och har ett särskilt 

urval av böcker att välja mellan. Då dessa barn går i fyran rekommenderas de att 

hålla sig till de böcker märkta med SAB-märkningen hcg då dessa anses vara på 

barnens nivå av läsning. Mohammed återberättar sin egna erfarenhet med dessa 

begränsningar: 

[...] vi brukar få välja själva men när vi gick i trean, då lånade jag en 

serie, asså den är så lättläst, det var tre böcker, min lärare lät mig inte 

ha den för att det var typ en Hcg och vi får bara ha Hcf. 

Många av barnen var väldigt grundliga när de letar efter böcker att låna från 

skolbiblioteket då majoriteten la väldigt mycket vikt vid att låna böcker de var säkra 

på att de skulle tycka om att läsa. Emma beskriver hur hon, till exempel, brukar ta 

sin tid och skumma igenom några sidor i böckerna för att se om det är någon hon 

gillar. Hon utför en grundlig undersökning av bokens innehåll innan hon bestämmer 

om hon ska låna den eller inte.  

Andra barn nämnde att de läste väldigt snabbt och då lånade fler böcker för att hela 

tiden ha något att läsa. Här är Miranda ett gott exempel då hon uttryckligen 

berättade hur hon brukar låna ganska många böcker på grund av att hon läser ut dem 

så snabbt: 

[...] skolans bibliotek går vi då, eh, var tredje vecka blir det, och där 

lånar jag ändå ganska många böcker, för jag är ganska snabb på att läsa 

ut böckerna så. 
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Användningen av stadsbiblioteken varierade mer i svar än de angående 

skolbiblioteken då dessa inte är bibliotek de måste besöka vid vissa tider, besöken 

beror snarare på deras egen vilja att läsa. majoriteten av barnen uppgav att de 

använda stadsbiblioteket väldigt ofta och brukade besöka det tillsammans med sin 

familj. Amanda använder biblioteket två till tre gånger i veckan, Laylas besök 

påverkas av hennes förmåga att läsa klart de böcker hon har och använder därmed 

biblioteket så fort hon är i behov av ny litteratur medan Aisha går dit varje vecka 

med sin familj. Vissa barn såg inte biblioteket som en lika självklar del av sin 

vardag och brukar endast använda biblioteket med veckors mellanrum eller inte alls. 

Både Nina och Lovisa använder biblioteket ibland när de är i behov av böcker men 

orkar de inte gå dit använder de sig av bibliotekets e-bokstjänst, biblioteket som rum 

är dock inte ofta nyttjat av dem. Mattias berättar att han inte har använt biblioteket 

på fler år medan Niklas anser att de böcker de har hemma är nog och att de därför 

inte har ett behov av bibliotekets tjänster.   

Alla barn erkänner dock vikten av biblioteket för samhällets utveckling. Som svar 

på frågan om biblioteket är viktigt fick vi bland annat berättelser om hur biblioteket 

hjälper barn att lära sig läsa samt människor som behöver lära sig det svenska 

språket. Mohammed relaterar biblioteket och böcker direkt till behovet av 

utbildning och säger att han behöver böcker för att bli det han vill. Barnen ser 

biblioteket som en plats där de får tillgång till böcker, kunskap och möjligtvis fika 

och kaffe till föräldrarna. Dock var det många barn som relaterade biblioteket till 

tystnad, lugn och mysig egen tid. Både Aisha och Nina såg biblioteket som en plats 

att göra läxor på, särskilt om det var för stökigt hemma, biblioteket agerade då som 

en tyst och lugn plats där de kunde fokusera på det de skulle göra. Biblioteket som 

en lugn och avslappnad plats var något som nämndes av nästan alla barnen. Maryam 

uttrycker detta på följande sätt: 

[...] när man är på biblioteket finns det alltid något mysställe, och man 

kan sitta där och läsa lite och så, asså det är liksom typ, lite mysigt att 

bara så här, öppna en bok och se vad den handlar om så här, när du har 

precis köpt den eller lånat den.  
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Många av barnen såg biblioteket som en plats där de kände sig säkra och trygga, det 

är en trygghet för många av barnen som vi intervjuade.  

Även andra aktiviteter än litteraturläsning nämndes av vissa av barnen. De pratade 

om minnen de hade från biblioteket och aktiviteter som fokuserade på andra 

aktiviteter än läsning nämndes, dessa var, bland annat, legobyggande som de även 

gjorde tävlingar av, filmkvällar och pysseldagar. Barnen som berättade om dessa 

minnen påvisade stor uppskattning för bibliotekets olika aktiviteter. Sommarboken 

var den aktivitet som nämndes i relation till läsande och var en aktivitet där barnen 

fick saker om de klarade den, i detta fall var det en väska och ett armband.  

Barnen berättade hur de hittade böcker på stadsbiblioteket och på grund av att de 

inte var under någon tidspress under dessa besök tog de sin tid att hitta böcker de 

ville läsa. Precis som Emma, var det många barn som läste delar av böckerna för att 

bestämma om de ville ha boken eller inte, det räckte inte att endast läsa 

sammanfattningen på baksidan. Amanda berättar om sin process när hon letar efter 

ny litteratur att läsa: 

[...] jag går dit [...] och bara sitter så här och bara läser och sen eh, när 

jag har läst lite i dem kollar jag vill jag ha dem eller vill jag inte ha dem 

och då, vill jag inte ha dem så sätter jag tillbaka dem, vill jag ha dem så 

lånar jag dem. 

Några andra barn pratade om hur de baserar sina litteraturval på de böcker de 

nyligen läste och gillade. Antingen letade de efter fler böcker av samma författare, 

frågade bibliotekarien efter böcker som liknade handlingen eller, om de läste en 

serie, tog de böcker som kom efter den de just läst. Ett exempel på en sådan här 

process är Felix sätt att finna ny litteratur, han beskriver det på följande vis:  

[...] jag brukar kolla lite överallt alltså vilken liksom bok som de finns 

och sen brukade jag kolla på den förra boken jag tyckte var bra på 

författaren och kolla om den har fler böcker som kan vara bra en 

seriebok och då kollar jag i den då och kan ta nästa bok i serien. 
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Andra barn försöker testa nya typer av böcker och browsar därmed hyllorna och 

lånar lite allt möjligt för att se om de blir överraskade.  

Majoriteten av alla barn reagerade negativt till risken att biblioteket skulle sluta 

existera. Flera uttryckte att biblioteket var det enda som motiverade dem till att 

lämna huset och få frisk luft medan andra ansåg risken att endast läsa om det de 

hade hemma var extremt tråkigt. Freja gick så långt som att säga att hon skulle 

bygga ett eget bibliotek så att det kunde vara kvar medan Miranda hade gått till de 

ansvariga och klagat. Frågan introducerade diskussioner kring både påverkan 

fysiska böcker hade på miljön då de är gjorda av trä samt de ekonomiska 

konsekvenserna bibliotekets försvinnande skulle ha. Ett av barnen som uttryckte 

denna konsekvens var Maryam: 

Ah, men det skulle ha varit mycket dyrare för då måste man bara köpa 

böcker i stället för att låna, det är mycket smidigare att låna och så. Det 

är mycket lättare att låna än att köpa för då spenderar man mer pengar 

på det. Och om det inte skulle finnas, om man gillar mycket böcker [...] 

och du inte skulle kunna låna så skulle man bli pank snabbt. 

Vissa av barnen var nästan neutrala till bibliotekets hypotetiska försvinnande. 

Medan alla ansåg att biblioteket var viktigt för samhället och de som älskade att 

läsa, tyckte de samtidigt att de själva inte hade påverkats så värst mycket om 

biblioteket inte fanns längre. Några anledningar till dessa svar var att det hade andra 

intressen som tog upp mer tid och vikt i deras vardag än läsning samt att de endast 

läste böcker antingen för att de var tvungna genom skolan eller för att fördriva tiden 

och därmed inte hade påverkats av frånvaron av denna aktivitet.  

Barnen fick möjligheten att uttrycka hur de tycker att biblioteken skulle förbättras. 

De förändringar som nämndes var att bibliotekets barnavdelning borde vara mer 

organiserad så att det är lättare att hitta, att biblioteket borde införskaffa lite 

mognare barnböcker då de anser att många av de som finns är ganska barnsliga, 

samt att de borde ha möjligheter att gå dit på rasterna och därmed kunna ta del av 

biblioteket oftare och mer flexibelt.  
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Överlag var de positivt inställda till biblioteket och dess roll i samhället vare sig 

bibliotekets närvaro påverkade dem direkt eller inte. Många ansåg att biblioteket är 

viktigt för samhället och barnens utveckling och tycker det är en nödvändig lugn 

plats där man kan ta det lugnt och slappna av. Majoriteten av barnen använder också 

biblioteket väldigt flitigt och ser det som en nödvändig del av deras liv och deras 

läsintresse då majoriteten av alla får sin litteratur från biblioteket.  

9 Analys 

I det här kapitlet kommer vi analysera det material som redovisats i kapitlet ovan. 

Analysen bygger på Aidan Chambers Läsandets Cirkel och delas upp utifrån de 

olika stegen, att välja, vuxenstöd och respons. Utöver Chambers cirkel kommer de 

fyra efterlevnadsmekanismerna användas för att förstå normernas påverkan på 

barnen och deras läsning. På hela analysen kommer också ett övergripande 

normkritiskt perspektiv appliceras. 

9.1 Att välja 

Inför all läsning måste ett val göras, allt material ska sorteras innan man kan börja ta 

till sig det, vilket kan ta tid då vi alltid omges av en enorm mängd information i 

dagens informationssamhälle. Den allra största faktorn vid urvalet av material, 

främst litteratur i vårt fall är tillgång. Man kan inte välja ut något som man inte har 

tillgång till, vilket även leder till att man kan göra flera val ju mer material som vi 

får tillgång till (Chambers, 2011, s. 16). Vi har i vårt material sett att vissa av de 

barn som tyckt om läsning och sett det mer som en hobby än bara en aktivitet som 

behöver göras i vardagen även har en större tillgång till material att göra sitt urval 

utifrån. Amanda är ett av de barn som utöver de obligatoriska utflykterna till 

skolbiblioteket även är en flitig besökare på ortens folkbibliotek. Hon utnyttjar även 

de resurser som finns hemma och pratar glatt om hur hon gärna väljer i mammans 

bokhyllor. Eftersom Amanda har ett så pass brett urval som hon har tillgång till är 

det även en större chans att hon hittar litteratur som faller henne i smaken, vilket i 

sin tur leder till att läsningen kan uppfattas som en aktivitet som ger positiva 

känslor. 
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Finns det ingen variation i det bestånd som vi har tillgång till eller om det endast 

består av böcker som man inte uppskattar kommer man med största sannolikhet ha 

större svårigheter att välja (Chambers, 2011, s. 16). Exempelvis om det endast finns 

böcker inom en viss genre eller fel svårighetsgrad. Detta är något som vi fann 

gemensamt hos alla barn när de pratade om deras process när det kom till att välja 

vad de skulle läsa. De tog god tid på sig för att de ville vara säkra på att de skulle 

uppskatta det som de skulle läsa. De ville inte bara ta något och hoppas på det bästa. 

Utöver att det behöver finnas tillgång behöver materialet även göras åtkomligt 

(Chambers, 2011, s. 16). Mohammed berättade för oss i intervjun att deras lärare 

begränsade deras åtkomst vid besök i skolbiblioteket. De begränsades till att endast 

välja böcker inom klassificeringen Hcg eftersom detta var böcker riktade till deras 

åldersgrupp. Detta leder till, enligt Mohammed, att han inte ville välja. Eftersom de 

styrdes i sitt val var det bättre att inte välja än att läsa något man visste att man inte 

skulle tycka om. 

Det är inte bara hur böckerna görs tillgängliga som spelar roll, utan det är även hur 

de visas upp i exempelvis biblioteket (Chambers, 2011, s. 17–18). Anders nämnde 

hur han ofta såg fram emot att biblioteket skulle få in nya delar av en serie han 

tyckte mycket om. Här kommer det spela in hur bibliotek hanterar nyinkomna 

böcker. Visas de upp som nyheter på en speciell hylla eller skyltar man med dessa 

där likande böcker så att läsarna lätt kan hitta den. Om dessa böcker skulle visas upp 

eller skyltas med där Anders vanligtvis letar efter sin serie kommer han med stor 

sannolikhet att välja denna om han ser den. 

Förutom tillgång och åtkomst och hur litteratur visas upp för barnen finns det andra 

sociala aspekter som spelar in men som även påverkar tillgång och åtkomst. Vi kan 

se ett mönster i vårt intervjumaterial som visar att pojkar har en mindre tillgång till 

material då vi kan se att pojkar i en mindre utsträckning använder sig av 

folkbiblioteken för att läsa och låna böcker. Går pojkarna till folkbiblioteket på 

fritiden är det för att vara med på andra typer aktiviteter. Men även att det normerna 

angående vad som är kvinnligt och manligt påverkar vad barnen vågar välja. De 

böcker som av samhället anses vara flickböcker, exempelvis böcker om kärlek 

undviks av båda könen. Vi kan se att de flickiga böckerna ses som avskräckande när 
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böcker ska väljas ut för att man inte vill ses läsa dem. Detta gäller både flickor och 

pojkar. Detta uppfattar vi inte gäller åt andra hållet. Den litteratur som anses pojkig 

och macho lånas gärna av både flickor och pojkar. Detta är några normer kring 

barns läsning som vi ville synliggöra så att man sedan kan motverka dem, vilket är 

den normkritiska teorins fokus (Eriksson, 2018, s. 73). Det faktum att barnen inte 

explicit sa att det handlade om pojkig och flickig litteratur påvisar dock att man 

sakta men säkert går bort från det medvetna följandet av normer.  

9.2 Respons 

Efter varje läsning sker någon form utav reaktion på den information man precis 

tagit in. Dessa reaktioner kan vara alltifrån glädje, sorg eller spänning. Dessa 

känslor vill läsarens en återuppleva genom ny läsning, antingen genom att läsa om 

samma bok igen eller hitta böcker som påminner om den förra, detta kan antingen 

vara böcker av samma författare, om samma ämne eller inom samma genre 

(Chambers, 2011, s. 21). Detta kan vi se tydligt hos barnen genom att de berättar om 

att de ofta väljer att läsa serier, då de vet att de kommer gilla även nästa bok på och 

få likande känslor igen. Många av barnen är också väldigt säkra på vilka genrer de 

brukar läsa, de håller sig oftast till vissa genrer för de vet att de uppskattar det de 

läser och de är säkra på vad det är de tycker om. Efter slutförd läsning och i jakten 

på att få återuppleva det man känt under läsningen kommer man till ett nytt val av 

litteratur (Chambers, 2011, s. 21). 

Det är inte bara efter en avslutad läsning som dessa känslor kan uppstå utan 

exempelvis känslan av spänning kan uppkomma mitt i en läsning eller vid ett 

kapitelslut. Mohammed berättar att spännande slut på kapitlen gör att man vill 

fortsätta lässtunden då boken har väckt en nyfikenhet hos honom. 

En annan typ av reaktion som barn kan få till följd av sin läsning är att man inte vill 

något hellre än att prata om och dela med sig av alla de känslor som uppkommit. De 

känslor som fötts till följd av boken är så starka att man vill att andra också ska 

kunna få ta del av dem. Här väljer man då att prata om det man läst och känt, främst 

med vänner och familj för att uppmuntra dem till att läsa samma böcker (Chambers, 

2011, s. 21). 
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Majoriteten av barnen som var med i våra intervjuer sa att de pratade med sina 

vänner om vad det läst, främst för att tipsa om böcker som de tyckt varit riktigt bra. 

Här såg vi dock att de som vittnade om att de pratade med sina vänner var flickorna, 

även om pojkarna menade på att de läste böcker som enligt dem var riktigt bra så 

var det inget de diskuterade, varken med vänner eller vuxna i deras närhet. Här 

identifierar vi det sociala trycket (Cislaghi & Heise, 2018). Pojkarna har en 

undermedveten förståelse för hur man som pojke inte pratar om läsning då detta 

enligt rådande normer tolkas som en feminin aktivitet. Eftersom de vet att läsning 

inte är något man som pojke ska ägna sig åt är det inget de öppet pratar om, och de 

tipsar inte hellre vänner om läsning för att de har uppfattningen av att deras tips 

kanske inte skulle uppskattas utifrån ett socialt tryck skapat av normer. En 

anledning till varför man följer normer är för att man vill undvika de sociala 

bestraffningar som det sociala trycket bringar (Cislaghi & Heise, 2018). Det gör att 

pojkar diskuterar sin läsning i en mycket mindre utsträckning även om de skulle 

vilja göra det. Det sociala trycket gör att responsen uteblir hos de läsande pojkarna i 

en rädsla för att de ska hamna i en kontext som skulle anses vara fel, även om de 

skulle behöva prata om något de läst. Normerna kring denna aspekt bör också 

synliggöras med ett normkritiskt perspektiv (Eriksson, 2018, s. 37) så att pojkar 

känner sig bekväma med sina egna intressen och inte gömmer undan något på grund 

av att normerna går emot det.  

Alla barn, både flickor och pojkar får någon typ av reaktion på det de läst och skulle 

både vilja prata om det och fortsätta sin läsning men pojkar håller här emot på grund 

av de undermedvetna normerna som kan kopplas till mekanismen riktmärken pch 

referenspunkter (Cislaghi & Heise, 2018). Det spelar heller ingen roll om man läser 

böcker inom genrer som ses som manligt eller inte då det är läsningen som aktivitet 

som anses gjord för flickor och kvinnor. Flickorna däremot har inget som håller 

tillbaka dem då i samhällets ögon ägnar sig åt en aktivitet som passar dem utifrån 

eras kön och kan därför prata om såväl känslor som läsning fritt utan 

ifrågasättanden. 
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9.2  Vuxenstödet 

9.2.1 Föräldrar 

Vi kan urskilja vuxenstödet i de resultat vi fått av våra intervjuer. Som nämndes i 

föräldraläsning, så har det som har läsande föräldrar också ett utvecklat intresse för 

läsning som går djupare än en neutral aktivitet. Lovisa var ett stort exempel på detta 

med tanke på sin familjs högläsningstimmar, denna högläsning ska, enligt 

Chambers, ha påverkat Lovisas intresse för läsning och underhållit detta under 

hennes uppväxt. Chambers menar att vuxna uppmuntrar till läsning genom att 

tillhandahålla litteratur, stimulerar till läsning, visar via sig själv som exempel och 

ger respons (Chambers, 2011, s. 122) Denna regelbundna familjeläsning kan då ha 

hållit Lovisas läsintresse vid liv då läsning som aktivitet hela tiden varit närvarande 

i hennes familjeliv.  

Dock verkar inte vuxenstödet vara det enda som behövs för att ett barn ska ha 

utvecklat ett starkt läsintresse då det fanns barn som uttryckte stort nöje med läsning 

men som inte vittnade om någon typ av högläsning i sina familjeliv.  

Vad barnen läser verkar också påverkas av den form deras föräldrars läsintresse tar. 

Parallellen mellan detta fenomen och vuxenstödet kan man dra med hjälp av 

exemplet om Emma vars pappas intresse för facklitteratur mycket möjligt kan ha 

påverkat hennes eget intresse för biografier och faktaböcker. Enligt Chambers 

försöker vuxna omedvetet intressera barn för den litteratur de själva läser och finner 

intressant, vuxna försöker forma barnen till att bli liknande läsare som de själva 

(Chambers, 2011, s. 115). På detta sätt kan man argumentera att medan vuxenstödet 

är en fördel gällande barns läsintresse påverkar det också hur detta intresse ser ut 

och den form det tar för samtidigt som Emma läser liknande böcker som sin pappa 

läser Amanda samma typer av böcker som sin mamma.  

Samtidigt verkar endast närvaron av läsning som aktivitet i huset bidra till barnens 

läsintresse då till exempel Amanda inte upplevde någon högläsning i sin uppväxt 

men ändå fann ett stort intresse för litteratur. Chambers skriver att vuxna visar barn 

hur läsningen ska se ut bara genom att ägna tid åt den aktiviteten framför barnen, 

utan att använda sig av ord påverkar vuxna barn läsning (Chambers, 2011, s. 115). 
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Då Amandas mamma också besitter ett djupt läsintresse och hennes två bröder läser 

så kan man dra denna erfarenhet till vuxenstödet på sådant vis att vuxnas läsning i 

hennes liv har inspirerat till hennes egen läslust, även om hon själv inte vill erkänna 

denna troliga påverkan.  

Våra resultat påvisade också att vissa av barnen med stor läslust inte hade några 

vuxna omkring sig som läste i någon större utsträckning och inte heller upplevde 

högläsning i hemmet. Dessa barn utvecklade djupa läsintressen trots att mängden 

litteratur i hemmet varit knaper. I dessa fall kan man inte säga att vuxenstödet haft 

speciellt stor påverkan på barnets utveckling inom detta område utan valmöjligheter 

och fortsatt respons verkar ha tagit mer plats i denna process. 

Vi märkte under våra intervjuer att de flesta som ägnade sig åt att läsa godnattsagor 

för barnen under deras uppväxt oftast var mammorna medan pappornas läsvanor 

mest var begränsade till egenläsning i tidningen eller litteratur som lutade mer åt det 

fackliga hållet än skönlitteratur. Här kan man se resultatet av de normer som 

föräldrarna växt upp med, i stil med att det är kvinnans jobb att se efter hem och 

barn kan även läsningen av skönlitteratur anses vara mer av en kvinnlig aktivitet 

medan läsningen av facklitteratur kan tyckas vara mer manligt. På samma sätt 

hamnar då läsning av godnattsagor för barnen bland mammans uppgifter då detta 

inkluderas i att ta hand om barnen. Här kan man se gamla normer som fortfarande 

lever kvar i vuxnas undermedvetna och som kan föras vidare till barnen under deras 

uppväxt. Dock är chansen att dessa normer inte är lika starka stor då normkritisk 

teori påpekar att i ett varierat samhälle ifrågasätts fler normer (Eriksson, 2018, s. 

72–73). Med tanke på att barnen i våra intervjuer inte starkt följde könsbaserade 

normer angående deras läsning ser vi att yngre generationer inte är lika styrda av 

gamla normer.  

Då vi har sett vuxenstödets påverkan i vår analys hittills kan vi ta det ett steg längre 

och fundera över om föräldern av samma kön påverkar barnen mer än föräldern av 

motsatt kön. Om pojkarna kanske dras mer till läsning om pappan läser medan 

flickor gör det om mamman läser. Vi hade betydligt mer flickor än pojkar som 

deltog i studien och utav alla barn vittnade majoriteten om att mamman läste mer än 

vad pappan gjorde. Frånvaron av manliga förebilder i relation till läsning kan ha 
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påverkat utvecklingen av pojkars läsintresse och i stället bidragit till andra 

aktiviteter som anses vara mer acceptabla bland pojkar runt omkring.  

9.2.2 Syskon och andra vuxna i barnens liv 

Den föregående tanken blir lite mer konkretiserad när vi började diskutera 

läsvanorna av syskon och andra vuxna i barnens liv. Om pappan har större påverkan 

på pojkars intresseutveckling än mamman borde även detsamma sägas för äldre 

syskon av samma kön. Då vissa av pojkarna som inte hade läsande föräldrar 

vittnade om att deras äldre bröder läser kan man dra parallellen mellan brödernas 

läsvanor och utvecklingen av pojkarnas läsintresse. Dock var dessa svar få och det 

var inte många barn som beskrev sina äldre bröder som läsande. Frånvaron av 

pappor och äldre bröder som läser kan då ha direkt påverkan på framtida läsande 

pojkar. Denna frånvaro av äldre bröder som läser kan ses som ett exempel av en av 

de fyra efterlevnadsmekanismerna. Signaler och symboler pratar om hur människor 

signalerar att de tillhör en viss grupp och dessa signaler och symboler ser 

annorlunda ut beroende på normerna kring den specifika gruppen (Cislaghi & Heise, 

2018). Denna mekanism blir uppenbar i det Maryam säger när hon berättar att 

hennes bröder inte läser för att de är “tuffa killar”, genom detta påvisas det att 

läsning inte anses vara något tuffa killar, och i längden, killar överlag, bör lägga tid 

på eller är intresserade för. Reglementet och normerna kring att tillhöra gruppen 

“tuffa killar” innebär då att man inte ägnar sig åt aktiviteter som läsning av 

skönlitteratur för att detta anses vara ocoolt. De signalerar då att de är tuffa killar 

genom att avstå från läsning helt och hållet och ägnar sig istället åt aktiviteter som 

de förväntas ägna sig åt. Dessa signaler och symboler har utvecklats via de normer 

som föräldrarna vuxit upp med och kan ha förts vidare till barnen omedvetet. Då 

barn oftast påverkas mycket av vuxna och äldre av samma kön är det inte orimligt 

att påstå att de signaler och symboler män i pojkars liv visar formar hur pojkar ser 

på sitt egna kön. Därmed finns de normer som går emot att pojkar läser 

skönlitteratur kvar, kanske inte i samma utsträckning som innan men deras spår är 

fortfarande närvarande.  

Med tanke på att Maryam, och många av de andra barnen, är medvetna om dessa 

normer och synliggör dem när de kan, som i intervjuerna, påvisar det att deras 
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generation in påverkas lika mycket av samhällets könsnormer, åtminstone angående 

läsning. Då normkritisk teori handlar om att synliggöra normer för att sedan kunna 

ifrågasätta dem (Eriksson, 2018, s. 73) kan vi se att dagens barn utvecklar ett 

normkritiskt tänkande redan idag, mest troligen på grund av samhällets utvecklande 

mångfald. Andra vuxna i barnens liv ska, enligt Läsandets Cirkel, också ha 

påverkan på barnens läsning då dessa också agerar förebilder och bringar erfarenhet 

till bordet. Barnen nämnde oftast sina far- och morföräldrar i denna del av intervjun 

vilket påvisar att även dessa vuxna påverkat barnens läsvanor, antingen via 

högläsning eller berättande då berättande har möjlighet att väcka intresse för 

historier och i längden skönlitteratur. Även här var det oftast kvinnorna som läste 

medan männen ägnade sig åt tidningsläsande eller andra aktiviteter. Kvinnorna var 

också de som oftast läste högt för sina barnbarn, dock så förekom det instanser där 

männen var de som tog på sig den uppgiften. Detta kan kopplas med 

efterlevnadsmekanismen riktmärken och referenspunkter som indikerar att man 

omedvetet följer och stärker samhälleliga normer för att man har internaliserat dem 

(Cislaghi & Heise, 2018). Då barnens mor- och farföräldrar samt gammelmor- och 

farföräldrar vuxit upp med särskilda könsbaserade normer lever dessa kvar i sitt 

undermedvetna. Detta kan agera förklaring till varför det oftast är de kvinnorna i 

barnens liv som ägnar sig åt litterära aktiviteter då läsning som aktivitet varit 

kopplad till femininitet. Även här riskerar gamla könsnormer att föra vidares till 

dagens generation då alla vuxna i barns liv påverkar barnens utveckling. Dock 

påvisar barnens berättelser att medan gamla könsnormer kanske fortfarande 

existerar idag var de inte en självklarhet för alla varken då eller nu, med tanke på att 

vissa av barnen berättade om män i deras närhet som ägnade sig åt läsande 

aktiviteter. I dessa familjer finns det större chans att läsintresset förs vidare på grund 

av att de inte, medvetet eller undermedvetet, könskategoriserar aktiviteten. Även här 

kan vi då se hur ifrågasättandet av normer leder till att de inte har lika stor påverkan 

som de kunde ha haft då man lever med ett normkritiskt beteende. 
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10 Diskussion 

Vi kom fram till liknande resultat som många av de artiklar vi nämnde i den tidigare 

forskningen. Precis som Dangworth, Grimshaw, McKnight och Morris (2006) samt 

Hedemark (2011) såg vi hur de mest populära genrerna var äventyrsböcker, deckare, 

fantasy och skräck. Barnen läste också mest för att fördriva tiden och för att de 

tyckte det var roligt, inte många läste för att lära sig något även om det sistnämnda 

påpekades vara en fördel med läsning. Precis som Hedemark skriver så var det 

många barn i vår studie som aktivt tog avstånd från kärleksböcker och fann dessa 

tråkiga och precis som Hedemark kan vi se hur undermedvetna könsnormer 

påverkar detta. Vi ser att de normer som föräldrarna vuxit upp med som rör manligt 

och kvinnligt påverkar hur barnen ser på saker, vad de vågar läsa och hur de 

uttrycker sig. Barnen lär sig från en ung ålder att kvinnligt ofta ses som mindre bra 

och därför ser vi att barnen tar avstånd från böcker som berör mer feminina ämnen.  

Stauffer (2007) pratar i sin forskning om vilken påverkan som föräldrar och andra 

vuxnas förväntningar har på barn. Med dessa förväntningar ser vi i vår studie hur 

gamla könsnormer kan föras vidare till yngre generationer då föräldrarna 

könskategoriserar läsning som aktivitet. I vår undersökning är detta överförandet av 

normer mer undermedvetet då normerna förs vidare genom föräldrarnas egna 

läsande i stället för genom förväntningar. Precis som Stauffer kommer fram till ser 

vi också att barns läsintresse blir större om de har fri tillgång och valmöjligheter till 

litteratur, detta går också hand i hand med Läsandets Cirkel. På grund av detta anser 

vi att det normkritiska arbetet börjar i hemmet. Vi anser att de åren de blivit 

påverkade av sina familjer innan de börjar i skolan har haft en väldigt stor betydelse 

som skolan kan ha svårt att påverka i efterhand utan stöd från hemmen. 

Vi anser att de flesta normer ger negativa konsekvenser, som i det fall vi undersökt 

där pojkars läsning blir lidande. Eftersom vi, som sagt, tror att det är föräldrar och 

andra vuxna i barnens närhet som påverkar barnen och för normerna vidare till nästa 

generation är det även här man behöver titta närmare för att få till förändring. För att 

uppmärksamma normernas påverkan på både vuxna och barn, men även för att 

kunna ifrågasätta dem tror vi att man behöver börja med att utbilda de vuxna. 

Genom att lära vuxna vad normer är, hur de yttrar sig och vad man kan göra för att 
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uppmärksamma eller jobba emot dem kan man göra att folk tänker till. Detta skulle 

kunna, tror vi, leda till att vuxna tänker efter i exempelvis sin relation med barn och 

på så vis uppfostra nya barn som lever i ett friare samhälle utan alla ramar. Utöver 

föräldrar eller övriga vuxna i barnens liv tror vi att normer skulle kunna ges mer 

utrymme i skolans undervisning. Här kan skolan informera och utbilda om normer 

och normbrytande. Om skolan skulle ta på sig det ansvaret skulle man även kunna 

tänka sig ett samarbete mellan skola och föräldrar i framtiden, vilket skulle kunna ge 

barnen bättre förutsättningar. 

Att pojkar läser mindre än flickor är en åsikt som många i samhället ställer sig 

bakom och tror på, det är något som biblioteket skulle behöva arbeta med. Men vad 

kan då biblioteket göra för att arbeta mot de normer som påverkar barnen i deras 

läsning? Om man tänker sig att biblioteken skulle prioritera att arbeta med pojkar 

för att öka deras nöjesläsning kan man föreställa sig bokcirklar för pojkar eller att 

man köper in mer litteratur som är av det manligare slaget. Men även om detta 

skulle öka pojkars läsning till en viss grad skulle den här typen av arbete ge även 

negativa konsekvenser. Bokcirklar med endast pojkar skulle kunna leda till att 

pojkarna känner sig utpekade som just läsande pojkar vilket i värsta fall kan leda till 

mobbning och utfrysning om de av andra skulle ses som feminina. Inköp av 

manligare böcker tror vi skulle hjälpa normerna att växa och leva vidare om man 

aktivt marknadsför pojkig litteratur till pojkar, hade det inte då varit bättre att på ett 

subtilt sätt erbjuda det motsatta? 

Men om barnen, då främst pojkar, tar avstånd från läsning som aktivitet på grund av 

normerna kring manligt och inte skulle det kunna få mycket stor påverkan på deras 

läskunnighet och försämra deras medie- och informationskunnighet. I förlängning 

skulle det även innebära att pojkar inte kommer att växa upp och bli de aktiva 

samhällsmedborgare som biblioteken strävar efter. Om de inte kan förstå den 

information de får till sig kan de inte använda den för att navigera i samhället. 

Brendler (2014) kommer fram till i sin forskning att barns läsvanor idag är mer 

samkönade än innan och styrs inte lika mycket av normer längre. På grund av 

samhällets utveckling och utvecklingen av ungdomslitteratur är dagens barn mer 

öppensinnade och begränsar inte läsning och aktiviteter efter könen. Detta är något 
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vi också kan se i vår undersökning då barnen vi intervjuat inte visar sig vara styrda 

av de normer som finns i samhället utan läser det de vill läsa. Dock är könsnormerna 

inte helt försvunna ännu och finns fortfarande kvar i ens undermedvetna.  

Efter den normkritiska analysen av intervjumaterialet förstått att det faktiskt inte är 

så att pojkarna läser mindre än flickorna. Istället är det så att pojkarna inte vågar 

läsa öppet och inte heller prata om det med andra. Vi har kunnat se att samhällets 

syn på pojkar och läsning gör att pojkar till viss del läser i smyg och gömmer undan 

sin läsning och de tankar och känslor som väcks hos dem i samband med 

aktiviteten. 

I framtida forskning hade det varit intressant att få en större inblick i hur de 

specifika normerna ser ut bland barn och hur dessa direkt påverkar läsning. Det hade 

också varit intressant att se hur dessa normer utvecklas under barns uppväxt då 

läsvanorna skiljer sig väldigt mycket mellan åldrarna upp till 18 år. Det finns 

extremt mycket forskning om barns läsning men vi hade gärna sett mer med fokus 

på barnens uppfattning av normerna runt omkring samt dessa normers utveckling.  

11 Slutsatser 

När det kommer till barnens läsning kan vi inte se att det skulle finnas någon 

betydande skillnad i om, hur mycket och vad flickor respektive flickor läser. Totalt 

deltog 24 stycken barn varav endast nio pojkar i intervjuerna, här märkte vi en stor 

skillnad i fördelningen mellan könen. Detta är något vi tror kan bero på att läsning 

oftast uppfattas som en aktivitet gjord för flickor.  

Alla barn uppskattade dock läsning i någon grad och visste tydligt vilken litteratur 

de tyckte om att ta del av. Här lade vi märke till att all litteratur inom de genrer som 

brukar ses som pojkiga, exempelvis skräck och fantasy, lästes av alla barn oavsett 

könstillhörighet. Tvärtom var det för böcker inom ämnen som hamnar inom det 

flickiga spektrumet, främst kärleksböcker, där alla barn, både pojkar och flickor tog 

avstånd från den typen av litteratur. Detta tror vi skulle kunna förklaras med att det 

oftast är så att det som klassas som flickigt eller kvinnligt automatiskt får en negativ 

klang när det pratas om i dagens samhälle. På grund av att barnen undermedvetet 
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känner till att flickiga saker ser som lite sämre väljer de att inte lägga energi på 

dessa. 

En tydlig fördelning mellan könen kunde även ses vid diskussion kring barnens 

biblioteksanvändning. Där var nästan bara flickor som besökte biblioteken utanför 

skoltid och enbart flickorna som använde folkbibliotek för läsning eller lån av 

böcker. Eftersom att samhället anses att läsning är något för flickor blir det även 

mer accepterat att flickor spenderar sin tid bland litteratur och öppet visar upp sin 

läsning och använder därför biblioteket i en högre utsträckning än vad pojkar gör.  

Under sin vistelse på biblioteket var barnen mycket noga med vad de valde att läsa 

och ville välja detta helt själva utan inbladning av vuxna. Att barnen inte vill 

påverkas av andra kan tolkas som att de vill ha möjlighet att välja fritt utan att styras 

av andra människors åsikter eller normer, exempelvis för att kunna välja böcker 

inom vilken genre som helst. Barnen uttryckte även att det fanns ett behov av bättre 

organisering, skyltning och märkning av böckerna i biblioteken. Något som vi tror 

skulle kunna bidra både positivt och negativt till normernas påverkan på barnens 

läsning beroende på hur detta görs. 

När vi undersökte vilken respons som barnen får på det de läser såg vi mycket 

tydligt att det var flickorna som pratade med andra om sin läsning, både vuxna och 

andra barn medans pojkar höll det för sig själva. Även om det var tydligt att alla 

barnen tänkte och kände en massa saker i samband med läsning var det inga av 

pojkarna som pratade om det utöver väldigt sparsamma boktips till de närmaste 

vännerna. Alla barnen var även lika i att de ville läsa liknande litteratur eller läsa om 

böcker för att de ville återuppleva sagda känslor. Men som sagt så är detta inte något 

som pojkarna pratar om, detta tror vi beror på det sociala trycket och samhällets 

klassificering av läsning som en feminin aktivitet. Pojkar som fått till sig, medvetet 

eller undermedvetet spelar ingen roll vill inte visa upp att de ägnar sig åt en sådan 

omaskulin aktivitet som läsning och de vill inte heller diskutera sina känslor efteråt, 

även det något som anses vara extremt omanligt.  

Till slut har vi kommit fram till att det finns en koppling mellan föräldrars läsning 

och barnens utvecklade läsintresse. Även andra vuxna och äldre syskon har påvisats 
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påverka barnens intresse för läsning. Barnen som har vuxit upp omgiven av böcker 

och läsning besatt ett starkt läsintresse och detta läsintresse speglade många gånger 

föräldrarnas preferenser inom området.  

Normerna visade sig vara starkare hos vuxna och äldre syskon. Många av 

föräldrarna levde fortfarande, oftast omedvetet, efter de normer de själva vuxit upp 

med vilket resulterade i att läsningen och de aktiviteter som kommer med det såg 

annorlunda ut hos mammorna respektive papporna. Även äldre syskon var starkare 

styrda av samhällets normer än de barn vi intervjuade då det ansågs vara omanligt 

att ägna sig åt aktiviteten läsning. Anledningen till att normerna är så pass mycket 

starkare hos de äldre syskonen kan förklaras med hjälp av vissa av 

efterlevnadsmekanismerna då de vill visa att de tillhör en viss grupp. På grund av att 

barnen är medvetna om dessa samhällets normer och därmed synliggör dem går de 

även emot dem. De vill att man ska kunna läsa vad man vill utan att normer ska 

styra ens val. Samtidigt följs normerna fortfarande men till en mindre grad då de 

ännu lever kvar i ens undermedvetna.  

Alla barn som deltog i intervjuerna hade en positiv syn på läsning och litteratur. De 

ansåg att läsning var är viktigt inte bara för att ha något att göra på fritiden utan 

också för att lära sig nya saker och utvecklas. Många av dem angav språkutveckling 

och allmän kunskap som saker man förbättrade via läsning. Överlag såg vi dock en 

variation i hur mycket tid barnen la på läsning i vardagen. På samma sätt ansåg 

barnen att biblioteket spelar en stor roll i samhället och att de skulle lida om det 

försvann. Dock är det mer flickor än pojkar som använder sig av det regelbundet då 

pojkarna går dit vid färre tillfällen än flickorna. I dessa frågor hade normer en mer 

undermedveten påverkan på barnens läsning. Normernas påverkan blev tydlig då 

majoriteten tog avstånd från det som ansågs vara flickig litteratur och att flickorna 

var de som pratade om sin läsning medan pojkarna höll det för sig själva. Normerna 

som påverkade på detta sätt är mest troligen sådana som förts vidare i hemmet och 

av andra vuxna som har stor påverkan. Detta är också något som skett 

undermedvetet då de äldre vuxit upp med att leva efter mer tydliga normer. 
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13 Bilagor 

13.1 Informationsbrev föräldrar 
 

Informationsbrev Föräldrar 

Hej!  

Vi är två tjejer, Louise Trulsson & Emmie Tiberg som läser till Bibliotekarie 

vid Linneuniversitetet i Växjö. Vi arbetar nu med vårt examensarbete och 

kommer undersöka hur barns attityd till och intresse för läsning och bibliotek 

påverkas av både samhälleliga och könsliga normer. För att vi ska kunna 

göra det på bästa sätt vill vi intervjua barn för att få rätt perspektiv på våra 

frågor.  

Deltagande i intervjun är helt frivilligt och det är möjligt att ändra sig och dra 

sig ur när som helt under undersökningens gång. Intervjuerna kommer 

barnen få göra i grupp med sina klasskamrater så de är i en lugn miljö med 

personer som känner. Endast en av oss kommer sitta med på intervjuerna ur 

coronasynpunkt. 

Intervjuerna kommer att spelas in, endast ljud. Dessa inspelningar kommer 

endast höras av den som gjort intervjuerna och kommer sedan att 

transkriberas, allt som sägs i ljudfilerna kommer att skrivas ner och barnen 

kommer anonymiseras. Efter detta kommer ljudfilerna förstöras och endast 

det skrivna kommer delas med den andra författaren till arbetet och vår 

handledare. Övriga läsare av det färdiga arbetet kommer endast få ta del av 
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resultaten från intervjuerna, om något barn omnämns i det färdiga arbetet 

kommer namn och ort anonymiserar. 

Om det är okej att era barn intervjuas till vår studie får ni gärna skriva under 

blanketten här nedanför och skicka tillbaka den till berörd klasslärare. Vi 

kommer självklart även samla in barnens godkännande innan intervjun 

påbörjas. 

Mvh 

Louise Trulsson & Emmie Tiberg 

13.2 Medgivandeblankett intervjudeltagande 
 

Jag __________________________ ger mitt godkännande för att mitt barn 

__________________________ får delta i intervjustudien bedriven av Louise 

Trulsson & Emmie Tiberg samt ger mitt godkännande till att mitt barn får lov spelas 

in.  

Ort   Datum 

_________________________ __________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 

_________________________ __________________________ 

_________________________ ___________________________ 

 

13.3 Intervjuguide 
 

• frågor om läsning överlag 

o gillar du att läsa? 

▪ varför/varför inte? 
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o vad gillar/gillar du inte att läsa? 

▪ varför/varför inte? 

o vad får dig att vilja läsa? 

o vilka brukar ni prata om läsning med? 

o hur tycker ni att man ska få fler barn att läsa? 

• frågor om läsning i hemmet 

o läser ni mycket i familjen? 

o brukar någon läsa högt för dig eller  berättar historier? 

o brukar era föräldrar läsa själva? 

• frågor om biblioteket (?) 

o brukar ni använda biblioteket? 

o vad brukar ni läsa där? 

o vad är biblioteket för dig 

o vad gör det för dig  


