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Abstrakt 
 

Titel: Pojkar, flickor och läsning.  

Title: Boys, girls and reading.  

Författare: Sara Lundin 

Antal sidor: 35.  

 

Internationella undersökningar visar att pojkars läsresultat är sämre än flickors. Detta 

examensarbete behandlar, jämför och diskuterar pojkars och flickors läsvanor och 

läsintressen. 

 

Det finns många föreställningar om hur män och kvinnor ska vara, samt förväntningar 

på hur pojkar och flickor ska antas vara. Det finns även biologiska, miljömässiga och 

skolbaserade förklaringar, sociala och kulturella faktorer, samt kön- och individbaserade 

kognitiva förutsättningar som förklarar varför pojkars och flickors läsning ser olika ut. 

 

Metoden som användes i denna studie var av kvalitativ karaktär. Intervjuer genomfördes 

med sex elever i årskurs tre. Intervjupersonerna var tre pojkar och tre flickor med olika 

bakgrunder och etniciteter. Frågorna behandlade läsvanor, fritidsintressen och 

skolämnen.  

 

Resultatet visar att pojkars och flickors läsvanor och läsintressen i stor utsträckning 

skiljer sig åt och att det beror på ett flertal olika faktorer. Samhällets syn på vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt påverkar elevernas läsvanor. Läsning ses ofta 

som en kvinnlig aktivitet, något som speglar sig i elevernas intervjusvar. Det finns även 

sociala och kulturella faktorer som bidrar till de skilda läsintressena. Ett exempel på det 

är hur pojkar och flickor förväntas vara i skolan och i samhället. Pojkar förväntas ofta 

vara rörliga och pratiga, medan flickor förväntas vara lugna och tysta. Biologiska 

faktorer som att pojkar skulle ägna sig åt mer rörliga aktiviteter än flickor bekräftas inte 

i studien. Sammanfattningsvis påverkar dagens läskultur inställningen till läsning hos 

pojkar och flickor, vilket leder till de skilda läsvanorna och läsintressena.  

 

Nyckelord 
 

Läsning, pojkar, flickor, könsroller, faktorer, PIRLS 2011  
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1 Inledning 
Här kommer bakgrunden till och syftet med arbetet att presenteras, samt 

frågeställningen som examensarbetet baseras på.  

 
Svenska elevers läsförmåga och läsresultat är ett ständigt aktuellt ämne i dagens 

samhälle. I internationella undersökningar skiljer sig pojkars och flickors resultat åt. 

Resultaten är nästintill alltid desamma, pojkarnas läsförmåga är sämre än flickornas 

(Fredriksson & Taube, 2012:71). Pojkar och flickor läser olika mycket och olika typer 

av texter, vilket visar sig i studier runt om i världen. PIRLS är ett exempel på en studie 

som undersöker elevers läsförmåga. PIRLS är en internationell studie som står för 

Progress in International Reading Literacy Study. Studien undersöker elevers förmåga 

att tolka olika typer av texter, samt deras läsförståelse (Westlund, 2009:56f).  Resultaten 

i den senaste PIRLS-undersökningen som genomfördes 2011 visar precis som många 

andra studier att pojkar läser sämre än flickor, men även att flickors läsförmåga också 

försämras (Skolverket (a) 2011:9).   

 

Forskning visar att det finns olika faktorer och förklaringar som talar för att flickor 

skulle ha fler fördelar än pojkar när det kommer till läsning, såväl sociala, kulturella och 

biologiska. Stämmer dessa teoretiska förklaringar överens med verkligheten?   

 

1.1 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med studien är att skildra och jämföra pojkars och flickors läsvanor och 

läsintressen. Frågeställningarna i studien är: 

 Hur ser pojkars och flickors läsvanor och läsintressen ut? 

 Vilka skillnader finns det?  
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2 Bakgrund  

 
Här presenteras den litteratur som behandlar arbetets frågeställning. Till en början 

introduceras en allmän del om läsning. Fokus ligger på vad läsning innebär och vilka 

förutsättningar och förväntningar som finns. Den allmänna delen innehåller även 

läsningens historia i Sverige och läsvanor hos Sveriges befolkning idag. Vidare 

presenteras litteratur som definierar läsning utifrån PIRLS. Därefter behandlas 

jämställdhet och könsroller i samhället och i skolan, samt den könsklyfta som visar sig 

hos eleverna. Ett klargörande av faktorer, förutsättningar och förklaringar presenteras 

och slutligen en beskrivning av PIRLS, samt undersökningens resultat.  

 

2.1 Allmänt om läsning 
 

2.1.1 Vad är läsning och varför läser vi? 

 

Enligt Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012:15f) är läsning en aktivitet som vi utövar 

varje dag. Alla människor läser olika mycket och på olika sätt. Vissa läser böcker, 

tidningar och rapporter, medan andra bara läser enklare skrifter. Människan läser i olika 

sammanhang; på jobbet, på fritiden och vid studier på olika nivåer. Förmågan att kunna 

läsa ger oss möjligheten att ta del av information och på så sätt kunna utveckla våra 

kunskaper. Det skrivna språket ger oss även möjligheten att kommunicera med 

människor på olika platser och över tid. Läsning har oftast som syfte att ge förståelse för 

innehållet av texten.  

 

Varför är det viktigt att kunna läsa litteratur? Magnus Persson (2012:175f) betonar tre 

nyckelbegrepp som han anser kan vara viktiga utgångspunkter till frågan varför det är 

viktigt att kunna läsa; demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning. Skolan har två 

uppdrag; ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. Genom att slå samman dessa 

två uppdrag är det möjligt för läraren att välja litteratur med ett innehåll som utmanar 

åsikter och värderingar. En sådan läsning hjälper eleven att utveckla en demokratisk 

förmåga att sätta sig in i andra människors sätt att leva, tänka och känna. Genom att läsa 

utvecklar även eleverna en förmåga att byta perspektiv; narrativ fantasi. Litteraturens 

mål bör vara att skapa världsmedborgare med ett kritiskt tänkande. Kreativ läsning kan 

uttryckas som ett sätt att vidga, utforska och problematisera olika typer av lässtrategier. 

För att stärka litteraturens ställning bland elever kan en bra idé vara att formulera 

kraftfulla och tydliga svar på frågan varför det är viktigt att kunna läsa litteratur. 

 

2.1.2 Vad gör vi när vi läser? 

 

Fredriksson och Taube (2012:18) skriver att läsning består av två beståndsdelar; 

avkodning och språkförståelse. För att beskriva läsning används formeln avkodning x 

språkförståelse. Avkodningen innebär att individen klarar av att identifiera eller känna 

igen skrivna ord. Identifieringen innebär i sin tur att individen förstår ordets allmänna 

betydelse, vet hur det uttalas och hur dess grammatiska egenskaper ser ut. Ett ord är 

avkodat när individen känner igen det, förstår vad det betyder, kan uttala det och vet hur 

det böjs grammatiskt. Språkförståelsen är resultatet av tolkningen som individen gör. 

Förståelsen innebär att individen har kännedom om meningars uppbyggnad, om 

språkliga bilder, textens ämne, samt om den genre som texten tillhör.  
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2.1.3 Förutsättningar och förväntningar 

 

Enligt Aidan Chambers (2011:25) finns det två faktorer som påverkar hur det vi gör 

upplevs. Dessa faktorer bidrar till om upplevelsen blir positiv eller negativ. Han 

använder sig av begreppen inre och yttre förutsättningar. De inre förutsättningarna är de 

känslomässiga och intellektuella attityder som alltid finns inom oss. Det innefattar även 

förväntningar och erfarenheter, humör och relationer till övriga deltagare, allt påverkar 

hur vi beter oss i olika situationer. De yttre förutsättningarna är omgivningen 

runtomkring och hur väl den passar den aktivitet vi ska utföra. Chambers (2011:26) 

skriver att förväntningarna vi har på läsningen, oberoende om de är positiva eller 

negativa, påverkar hur upplevelsen blir. Om vi tycker om att läsa och förväntar oss 

något positivt, blir utgången ofta sådan. Förväntar vi oss däremot något negativt och 

känner oss tvingade till att läsa, kommer vi antagligen tycka att det är tråkigt. Det är 

viktigt att vara medveten om lärarens och elevens inre förutsättningar, samtidigt som de 

yttre förutsättningarna också måste sättas i fokus för ett så positivt resultat som möjligt.  

 

2.1.4 Läsningen i Sverige – en historisk överblick  

 

I och med reformationen under 1500-talet genomgick utvecklingen av läsning flera 

avgörande och betydelsefulla förändringar. Enligt Fredriksson och Taube (2012:48) var 

det när Sverige övergav den katolska läran för att övergå till de lutherska lärorna och 

den protestantiska kyrkan som förhållandet till läsning förändrades. Bibeln översattes 

till svenska och befolkningen fick nu tillgång till Guds ord, både genom bibeln och 

genom lilla katekesen som innehöll en sammanfattning av de viktigaste bibliska 

budskapen. Under reformationen och dess förändringar var det mycket för befolkningen 

att hålla reda på, därför blev det allt viktigare att spara all information i skrift.  

 

Genom kyrkolagen 1686 skulle kyrkan öka läskunnigheten hos befolkningen. Det var 

överhuvudet i familjen som hade ansvar att lära resten av familjen att läsa, även pigor 

och drängar var inkluderade. I början var männen mer läskunniga än kvinnorna, men 

efterhand utvecklades kvinnornas läsning och de blev bättre läsare än männen. Detta 

kan bero på att det ofta var kvinnorna som fick lära barnen i familjen att läsa 

(Fredriksson och Taube, 2012: 49f). 1842 infördes den allmänna folkskolan. Genom att 

folkskolan infördes ökade den redan höga läskunnigheten i landet och vid slutet av 

1800-talet kunde nästan hundra procent av Sveriges befolkning läsa.   

 

Fredriksson och Taube (2012:51f) skriver att skolans läsundervisning till en början var 

inriktad på att eleverna skulle kunna ta del av gudstron och kärleken till fosterlandet. De 

texter som eleverna fick läsa var utformade som lästabeller med stigande 

svårighetsgrad. Orden lästes först individuellt och sedan i kör. Skolan arbetade utifrån 

den så kallade bokstaveringsmetoden, där eleverna fick lära sig att uttala varje bokstav 

innan de uttalade själva ordet. När eleverna blev säkrare på sin läsning övergick de till 

att läsa böcker. Till en början användes mestadels katekesen, bibeln, psalmboken och 

bibliska berättelser som litteratur. Läseböcker med bokstäver och bilder utvecklades till 

att bli läseböcker med enklare texter och bokstaveringsmetoden ersattes av 

ljudningsmetoden. 
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2.1.5 Läsvanor hos Sveriges befolkning  

 

Litteraturutredningen (Kulturdepartementet 2012:65:39ff) visar att medborgarna i 

dagens samhälle tar del av information från flera olika kanaler. Ökningen av 

internetanvändningen har lett till att annan mediekonsumtion har minskat. Texten som 

bärare av information är fortfarande stark, både i pappersform i böcker, och textbaserad 

information på nätet. Användningen av samtliga medier, förutom internet har minskat 

bland pojkar och flickor i 9-17 års ålder, dock har inte läsning av böcker minskat lika 

mycket som andra medier som till exempel radio eller läsning av dagstidningar. År 

2010 läste över 50 procent av barn, både pojkar och flickor, i 9-17 års ålder böcker 

dagligen. Sedan internet slog igenom har tidsanvändningen av flera medier minskat. 

Bokläsningen är dock ett medieslag som har varit stabil. Bokläsningen i Sverige har i 

genomsnitt legat på ungefär 20 minuter om dagen ända sedan andra världskriget tog 

slut. På internet är mycket av innehållet textbaserat och användarna både läser och 

skriver på nätet. Dock är många av texterna på internet korta och kräver inte särskilt 

mycket av läsarna. De vanligaste sysselsättningarna på internet är att skicka och läsa 

mejl, läsa tidningar, använda sociala medier, lyssna på musik, titta på videoklipp, ta del 

av fakta, besöka bloggar och spela spel. Det är mindre vanligt att läsa skönlitteratur eller 

längre texter på nätet. Läsvanorna hos den svenska befolkningen är som helhet relativt 

stabil när det gäller läsning av böcker.  

 

Litteraturutredningen (Kulturdepartementet 2012:65:43) tar även upp vissa betydande 

skillnader mellan mäns och kvinnors läsvanor. Kvinnor tenderar att läsa i högre 

utsträckning än män, det gäller även läsningen av skönlitteratur. Olika åldersgrupper 

läser olika mycket och förhållandet mellan olika grupper är relativt stabilt. Dock finns 

det vissa undantag. Ett av dessa undantag är att läsningen i ungdomsgruppen minskar. 

Under de tre senaste decennierna har andelen unga (16-24 år) som läser minst en gång i 

veckan haft en successiv och klar minskning. Det gäller både unga män och unga 

kvinnor. När det handlar om läsfärdighet finns det inga särskilda studier som undersöker 

vuxnas förmåga att läsa. Däremot undersöks läsfärdigheten hos elever i grundskolan 

regelbundet. En av de största internationella undersökningarna som Sverige deltar i är 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy) som undersöker 10-åringars 

läsförmåga (2012:65:49).  
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2.2 Läsning enligt PIRLS 
 

2.2.1 Literacy  

Barbro Westlund (2009:67–69) belyser begreppet literacy (litteracitet) och förklarar det 

som en förmåga att använda tryckt eller handskriven text för: 

 

 att kunna fungera i samhället. 

 att kunna tillgodose sina behov och personliga mål. 

 att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. (Westlund, 

2009:67) 

Enligt Westlund (2009:68) finns det olika typer av literacy. Den literacy som utvecklas 

hos barn innan de börjar skolan kallas för emergent literacy och innebär att barnet 

använder en skriftspråklig kompetens utan att egentligen kunna läsa. Hur hemmiljön 

påverkar språkutvecklingen brukar kallas för family literacy och innefattar skriftbruk 

och attityder till språk och språket används. Adult literacy handlar om vuxnas förmåga 

att kunna läsa och skriva. Westlund (2009:68) skriver även om det vidgade 

textbegreppet som innefattar att talade och skrivna texter kan uttryckas på olika sätt som 

till exempel i bild, dans, sång eller genom något annat uttrycksmedel. Eleverna ska 

tillsammans med andra kunna uppleva, tolka och förstå, samt diskutera talade och 

skrivna texter och bilder. Westlund (2009:68) skriver även om begreppet reading 

literacy och att det på svenska kan översättas till läsförmåga eller läsförståelse. 

Begreppet ses som en konstruktiv och interaktiv process. 

 

2.2.2 Läsning enligt PIRLS 

 

Enligt Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012:24) är reading literacy är ett begrepp 

som PIRLS använder sig av för att definiera läsning. Det står för en bred uppfattning av 

läsförmåga som innefattar förmågan att kunna reflektera över det som lästs, samt att 

kunna använda sig av det för att uppnå vissa mål (individuella och samhälleliga). 

Reading literacy definieras enligt PIRLS på följande sätt: 
 

reading literacy is defined as the ability to understand and use those written language forms 

required by society and/or valued by the individual. Young readers can construct meaning 

from a variety of texts. The read to learn, to participate in communities of readers in school 

and everyday life, and for enjoyment (Fredriksson & Taube, 2012:23) 

 

Hur sammanhanget ser ut i lässituationen påverkar läsarens engagemang och 

motivation, men ställer samtidigt krav på den som läser. Läsaren har med sig olika 

färdigheter, strategier och bakgrundskunskaper. Läsaren ska även kunna konstruera 

meningar, känna till effektiva lässtrategier och ha förmågan att kunna reflektera över en 

text. Hen ska ha en positiv inställning till läsning och läser för olika syften. Genom att 

läsa olika typer av text kan läsaren få kunskap om sig själva och om omvärlden 

(Fredriksson & Taube, 2012:24). Det finns tre aspekter av reading literacy. Den första 

aspekten är syften med läsningen. Den andra fokuserar på läsförståelseprocesser och 

den tredje inriktar sig på läsbeteenden och attityder. I PIRLS används två typer av texter 

för att spegla olika syften med läsning; skönlitterära och informativa texter. 

Läsförståelseuppgifterna är uppbyggda så att eleverna ska möta fyra olika 

förståelseprocesser. Varje process innebär att eleven ska kunna uppmärksamma och 

tydligt kunna återge uttryckt information. De ska kunna dra enkla slutsatser och kunna 

tolka och integrera idéer och information. De ska även kunna granska och värdera 



  
 

6 

innehållet i texterna, samt dess språk och textelement. I de två första 

förståelseprocesserna är det möjligt för eleverna att hitta svaren till texten. De andra två 

processerna kräver en förmåga att kunna läsa mellan raderna och att kunna distansera 

sig från texten. Enligt Fredriksson och Taube (2012:25) utvärderas läsningen i PIRLS 

utifrån två olika syften. Det första inriktar sig på att eleverna läser för att få en litterär 

upplevelse. Det andra fokuserar på att de använder sig av läsning för att inhämta och 

använda information. 

 

2.3 Faktorer, förklaringar och förutsättningar 
 

I alla stora internationella och nationella undersökningar av läsning skiljer sig pojkars 

resultat från flickors. Resultaten är nästan alltid desamma – pojkar läser sämre än 

flickor. När skillnaderna mellan pojkar och flickor ska analyseras görs det ofta en 

distinktion mellan begreppen kön och genus. Kön är de biologiska skillnaderna mellan 

pojkar och flickor. Genus är de värderingar och tankesystem som är kopplade till pojkar 

respektive flickor (Fredriksson och Taube, 2012:71). Fredriksson och Taube (2012:79) 

skriver vidare att flickor läser bättre, hellre och oftare än vad pojkar gör. Flickors 

positivare inställning läsning och det faktum att de läser oftare än vad pojkar gör 

påverkar deras läsförmåga. 

 

2.3.1 Biologiska och miljömässiga faktorer  

 

Det finns både biologiska och miljömässiga förklaringar till varför pojkar och flickor 

har olika läsförmågor. Pojkar är ofta mer livliga och rörliga, vilket är egenskaper som 

inte passar ihop med den första läsinlärningen som är mycket stillasittande och kräver 

tålamod. Pojkar mognar även ofta senare än vad flickor gör. Taube (2013) hävdar att det 

finns olika förväntningar på pojkar och flickor. Om pojkar lägger ner för mycket tid på 

skolarbete och läsning anses de vara tjejiga. Pojkar har färre manliga läsförebilder både 

hemma och i skolan. Vad en bok handlar om spelar större roll för pojkar än för flickor. 

När pojkar inte upplever att innehållet intresserar dem blir deras läsning inte aktiv.  

 

Enligt Fredriksson och Taube (2012:79f) tillhör uppfattningen om att pojkar skulle 

mogna senare än flickor de biologiska förklaringarna. Det finns även språkliga 

skillnader som kan kopplas till de biologiska könsskillnaderna. Pojkar är i större 

utsträckning mer neurologiskt sårbara än vad flickor är, och lider i högre grad av 

språkliga störningar som till exempel dyslexi. Språkstörningar är två till tre gånger 

vanligare hos pojkar än hos flickor. En ytterligare biologisk förklaring är att flickors 

hjärnor utvecklas snabbare än pojkars. Därmed har flickor lättare för att ta emot 

komplex information tidigare än vad pojkar har. Flickor visar sig även ha bättre förmåga 

att kunna koncentrera sig. Många undersökningar visar att pojkar är mer aktiva än 

flickor. Eftersom läsning är en stillasittande aktivitet kan det vara en bidragande faktor 

till varför det är en aktivitet som inte tilltalar pojkar lika mycket som flickor. 

Temperamentskillnader mellan pojkar och flickor leder till att de leker olika och till att 

de använder sitt språk på olika sätt.  Det i sin tur leder till att föräldrar och andra vuxna 

har olika förväntningar på pojkar och flickor, även när det gäller språk och läsning.  

 

Taube (2009:118f) menar att ytterligare ett sätt att förstå skillnader mellan pojkar och 

flickor är att gå tillbaka till det evolutionära arvet och se hur miljön och den sociala 

strukturen har påverkat våra hjärnors utveckling. Darwins utvecklingslära visar att 

skillnader mellan olika individer uppstår via naturliga urval. Miljön ”väljer ut” de drag 

hos individen som ger bäst förutsättningar att överleva. Män och kvinnor valdes ut efter 
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olika förmågor, till exempel efter förmågan att kunna tillverka verktyg eller efter 

finmotoriska färdigheter.  

 

2.3.2 Sociala och kulturella faktorer  
 

Fredriksson och Taube (2012:80f) skriver att det är viktigt att komma ihåg att de 

biologiska förklaringarna påverkas av sociala och kulturella faktorer. Redan som barn 

möter vi de könsroller som finns för kvinnor och män. Föräldrar och vuxna förväntar sig 

ofta att pojkar ska bete sig på ett visst sätt och flickor på ett annat. Pojkar förväntas vara 

aktiva, starka, livliga, aggressiva och vara benägna att ta risker. Flickor däremot 

förväntas vara lydiga, passiva och ha lätt för att anpassa sig. Sociala normer och 

genusföreställningar kan påverka pojkars läsning. Pojkar som är duktiga i skolan måste 

kanske vara försiktiga med att visa det, annars kan de bli retade av sina kompisar. 

Elevernas engagemang för olika uppgifter beror på hur viktig och intressant den är för 

dem. Det är kopplat till genus, eftersom olika ämnen i skolan berör pojkar och flickor på 

olika sätt. Språk och tillhörande aktiviteter som till exempel läsning är mer uppskattade 

av flickor än pojkar och ses som något kvinnligt. Ämnen som fysik, matematik och 

teknik kan sägas vara manligt genusmärkta, medan språkundervisning ofta är kvinnligt 

genusmärkt. 

 

Det finns även pedagogisk forskning som kan ge förklaringar till vad det är som gör att 

pojkar och flickor presterar olika i skolan. Pedagogiska förklaringar är att pojkar och 

flickor har olika förhållningssätt till skolan, samt att de arbetar på olika sätt. Enligt 

Englund (2010) lägger pojkar ner mindre tid, arbete och engagemang på skolarbetet än 

vad flickor gör och har ett mindre effektivt arbetssätt. Englund (2010) tar även upp 

begreppet ”antipluggkultur”. Antipluggkulturen handlar om att vara häftig, populär och 

att ha roligt. Att vara duktig i skolan och att prestera för högt är antitesen som innebär 

att det finns en risk att misslyckas socialt.  

 

2.3.3 Kön- och individbaserade kognitiva förutsättningar 

 

Utbildningsdepartementet (b) (2010:16) skriver om kön- och individbaserade kognitiva 

förutsättningar för prestationer i skolan. Individer, både pojkar och flickor, har olika 

typer av förutsättningar. Pojkars underprestationer förklaras ofta med en lägre förmåga 

inom områden som läsning och skrivning, samt språk och finmotorik. 

Underprestationerna har även förklarats med flera tidigare skador, större känslighet för 

miljön runtomkring och pojkars senare biologiska utveckling. Flickors 

underprestationer förklaras däremot med en lägre intellektuell förmåga eller en lägre 

förmåga inom områden som matematik och förmågan att kunna uppskatta längd. De 

tilldelade förmågorna, som att till exempel pojkar har bättre matematiska förmågor och 

att flickor har bättre verbala och finmotoriska förmågor, påverkar deras prestationer i 

respektive ämnen.  
 

2.3.4 Skolbaserade förklaringar 

 

Könsskillnader när det gäller skolprestationer förklaras även med de förhållanden som 

finns i skolan. Skolans uppgift är att undervisa så att eleverna uppnår de mål som finns 

uppsatta. Samhället påverkar skolan, vilket gör att skolan avspeglar samhället och dess 

värderingar. Det finns olika förklaringar av varför det finns könsskillnader i 

skolprestationer (Utbildningsdepartementet, 2010:32f). Exempel på förklaringar är 

skolans organisation, undervisningens utformning och innehåll, hur eleverna arbetar och 
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hur relationerna i skolan ser ut, samt hur lärarna förhåller sig till pojkar och flickor. 

Skolans miljö uttrycker och formar de könsmönster och genusordningar som finns ute i 

samhället.      

 

Utbildningsdepartementet (b) (2010:38) hävdar att ”vara duktig” i skolan är kopplat till 

flickor och kvinnlighet. Därför kan det vara svårt för pojkar att arbeta hårt och prestera 

bra. Interaktionen som utvecklar elevernas manliga och kvinnliga identiteter, sker inom 

en ram för en makt- och genusordning där det manliga är det ledande. Det manliga 

anses var överordnat det kvinnliga (2010:39). Skolan har som mål att arbeta för att de 

krav som ställs på eleverna, oberoende kön, är likvärdiga. Exempel på krav är regler, 

arbete och ansträngning, ansvar och anpassning till gemensamma intressen i 

klassrummet.  

 

2.4 Könsroller och läsning    
 

2.4.1 Pojkigt och flickigt  

 

Enligt Lars Brink (2005:181) finns det maskulinitetsforskare som hävdar att den 

traditionella maskuliniteten befinner sig i kris. De aktiviteter och uppgifter som tidigare 

ansetts vara maskulina har urholkats. Brink (2005:182f) skriver om receptionsforskaren 

och litteraturpedagogen Joseph A. Appleyard, som menar att barn i 7-12 års ålder söker 

efter karaktärer i boken som är som de själva skulle vilja vara. Många undersökningar 

visar att pojkar föredrar böcker med manliga hjältar ute på äventyr, medan flickor hellre 

läser böcker med kvinnliga hjältar som befinner sig i hem- eller skolmiljö. 

Genusforskaren Christine Skelton hävdar att barn blir medvetna om vilken könskategori 

de tillhör vid tidig ålder, medan betydelsen könsidentiteten tar längre tid för dem att 

förstå.  

 

Brink (2005:184) skriver att det finns en uppfattning om att skolan är en plats där 

pojkars maskulinitet formas. Forskaren Robert Connell talar om fyra komponenter som 

tillhör skolans genusregim; maktrelationer, fördelning av arbete, emotionella mönster 

och genussymbolik. En viktig symbolisk struktur är könad kunskap, som innebär att 

vissa ämnen anses vara mer manliga och andra mer kvinnliga. Brink (2005:184f) skriver 

om grupptryck från klasskamrater, särskilt från en grupp som består av bara pojkar eller 

bara flickor. Det finns tydliga skillnader mellan pojkars och flickors läsförmåga och 

läspreferenser. Dessa skillnader bevaras och förstärks under elevernas tid i skolan. 

Skillnaderna som gäller läsning ökar under skoltiden och pojkars läsintresse stimuleras 

inte till lika hög grad som flickors. Det beror på att skolans läsning oftast sammanfaller 

bättre med flickors läsintressen.  

 

Det finns många föreställningar om hur en man eller en kvinna ska vara. Även i 

böckernas värld är uppdelningen tydlig. Det talas ofta om typiska pojkböcker och 

flickböcker. Böckerna innehåller olika ämnen och teman beroende på om boken är 

inriktad till pojkar eller flickor. Något som är särskilt karaktäriserande för en typisk 

pojkbok är att den har en pojke som huvudperson, medan det i typiska flickböcker är 

vanligare att det både är pojkar och flickor som är huvudpersoner (Nasiell, 2007:63ff). 

 

Att vara duktig på språk och att tycka om att läsa ses som ganska kvinnliga egenskaper. 

Det menar Nasiell (2007:67) som även menar att det är flickor som har lättare för att 

lära sig läsa, som tycker om att skriva berättelser i skolan och som läser ofta och gärna. 

Intresset för att läsa sjunker hos både pojkar och flickor, men flickornas ligger ändå på 
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en högre nivå än pojkarnas. Pojkar läser i allmänhet mindre och får sämre betyg i skolan 

än vad flickorna får. Hur vi pratar med pojkar och flickor varierar ofta och visar att vi 

ser språkbegåvning som något kvinnligt. Undersökningar visar att vi samtalar med 

flickorna, men ger korta kommandon till pojkarna. Nasiell (2007:67) ställer sig frågan 

om vi undviker att utmana pojkarna språkligt eftersom vi omedvetet förutsätter att de 

inte är lika duktiga på språk som flickorna. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (2011:8) innehåller följande mål att arbeta mot:  
 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket (c), 2011:8).  

 

Enligt Gunilla Molloy (2013) är det inte skolans fel att pojkars läsförmåga har blivit 

sämre. Att läsa skönlitteratur är något som i dagens samhälle anses som omanligt, vilket 

i sin tur leder till att pojkar ofta får svårare att förstå andra människor. Många pojkar 

läser ändå relativt mycket menar Molloy (2013), som skriver att pojkar gärna läser 

historia och science fiction. De är duktiga på läsförståelse när det kommer till manualer 

och datorprogram. Pojkarnas läskompetens är ofta inte den som efterfrågas i de 

internationella studier som görs.  

 

Karin Taube (2013) påstår att både mammor och pappor har ett ansvar att stimulera sina 

barns språkliga förmåga och läsintresse. Även Nasiell (2007:68) skriver att det finns 

saker som föräldrarna kan göra för att bokläsningen och även vardagen ska bli mindre 

könsstereotypisk. Det är viktigt att föräldrarna läser för sina barn, oberoende om de är 

pojkar eller flickor, samt att både mammor och pappor läser. Barn som har pappor som 

läser för dem tycker inte att läsning är något som är till för kvinnor och flickor.  

 

Frank Serafini (2013) skriver att en anledning till varför pojkar inte identifierar sig 

själva som läsare är för att många av deras manliga förebilder inte ägnar sig åt läsning i 

lika stor utsträckning som deras kvinnliga förebilder gör. Enligt Serafini (2013) finns 

det ett flertal sätt att hjälpa pojkar identifiera sig själv som läsare. Genom att göra 

böcker mer tillgängliga för pojkar, samt att erbjuda böcker med ett innehåll som 

intresserar pojkar kan föräldrar och lärare bidra till en positivare bild av läsning. Det 

räcker dock inte bara att göra litteraturen tillgänglig. Det är även betydelsefullt att stötta 

och uppmuntra pojkarna till att vilja läsa. 

 

Ett annat sätt att få pojkar att identifiera sig själva som läsare är att bjuda in pappor, 

manliga lärare och bröder som är aktiva läsare, för att motverka myten om att män inte 

läser. Ju oftare pojkar får chansen att möte manliga läsare, ju större är chansen att de ser 

sig själva som läsare. Enligt Serafini (2013) är det viktigt att få pojkarna att inse att 

läsning är en aktivitet som inte bara är användbar i skolan, utan även för framtiden och i 

samhället.   

 

Precis som Persson (2012:175f) tar Gunilla Molloy (2013) upp begreppet narrativ 

fantasi. Narrativ fantasi innebär att eleverna har en förmåga att kunna sätta sig in i hur 

andra människor, med olika villkor, erfarenheter och värderingar, känner, tänker och 

lever. Eleverna utvecklar även en förmåga att kunna se sig själv i andra. Den narrativa 

fantasin stimuleras bäst vid litteraturläsning. Genom att läsa och att diskutera kring 

texten kan läraren tillsammans med eleverna arbeta med skolans demokratiuppdrag. 
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Genom att samtala om litteratur kan läsaren utveckla en förmåga att förstå omvärlden 

och andra människor ur ett annat perspektiv än sitt eget. När pojkar inte visar något 

intresse för detta blir det ett problem. Om inte männen i dagens samhälle visar sina barn 

att det är viktigt att läsa skönlitteratur kommer inte pojkarna i dagens samhälle att börja 

läsa mer. 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (a) (2010: 30f) beskriver flera lärare könsklyftan när 

det gäller resultat med att pojkarna ger upp och att de nästan förväntas att göra dåligt 

ifrån sig i skolan. Varför ger då pojkarna upp? Vad är det som gör att de har dessa 

förväntningar på sig? Enligt utredningen ligger förklaringen delvis i den ideologi om 

manlighet som fortfarande lever kvar. När flickor får frågan om skolresultat är 

framgång, ambition och kompetens något som är könsneutralt, alltså varken kvinnligt 

eller manligt. Pojkarna däremot betraktar allt detta engagemang för skolan som 

kvinnligt. När en pojke når goda resultat i skolan betraktas han inte som en riktig pojke. 

 

Pojkkrisen och könsklyftan i skolan handlar även om beteende 

(Utbildningsdepartementet (a), 2010:37). Det är övervägande pojkar som missköter sig i 

skolan och som diagnostiseras med olika beteendestörningar. Förutom biologiska 

störningar som till exempel ADHD, menar många forskare att pojkars engagemang i 

skolan kan förklaras med de traditionella manliga ideologierna som finns i klassrummet, 

men som inte riktigt stämmer överens med världen pojkarna lever i. 

Utbildningsdepartementet (a) (2010:37f) tar upp begreppet ”gender policing” 

(könsövervakning), som förklaras med pojkars ständiga framtvingande anpassning till 

pojkkoden och den traditionella manliga ideologin. Rädslan för att bli retad i skolan, för 

att bli mobbad och för att få negativ uppmärksamhet tillhör de centrala mekanismerna 

för begreppet gender policing. Gender policing bland kompisar av samma kön stärker 

de stereotypiska normer som finns för vad som är manligt och vad som är kvinnligt 

(Utbildningsdepartementet (a), 2010:39). 

 

 

2.5 PIRLS 2011 
 

2.5.1 Vad undersöker PIRLS?  

 

PIRLS undersöker 10-åringars läsförmåga runt om i världen (SOU, 2012:65:49). Enligt 

Skolverket (b) (2011:8) genomförs PIRLS var femte år och den senaste studien gjordes 

2011. Förutom det läsprov som eleverna genomför, ingår även en enkät som rektor, 

pedagog, föräldrar och elever fyller i. enkäterna innehåller frågor kring elevernas 

bakgrunder och hemmiljöer, förutsättningar på skolan och hur undervisningen i läsning 

ser ut. 

   

Enligt Skolverket (b) (2011:22) testas fyra läsprocesser i PIRLS. Den första processen 

innebär att eleverna ska uppmärksamma och återge tydligt uttryckt information. 

Ungefär tjugo procent av frågorna är av den karaktären. Läsaren ska hitta och återge 

information som tydligt är utskriven i texten. Exempel på uppgifter kan vara att läsaren 

ska hitta definitioner av ett ord eller identifiera plats för en specifik händelse. Den andra 

processen handlar om att eleverna ska dra enkla slutsatser. Ungefär trettio procent av 

frågorna är sådana. Läsaren ska här gå bortom texten och läsa mellan raderna. En 

uppgift som kan förekomma är till exempel att läsaren ska beskriva en relation mellan 

två karaktärer i en text.  Den tredje processen innebär att eleverna ska tolka och 

integrera idéer och information. Trettio procent är frågor av denna karaktär. Eleverna 
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ska skapa en helhetsförståelse genom att inkludera personliga erfarenheter och 

kunskaper med innehållet i texten. Exempel på en uppgift som kan finnas är att läsaren 

ska jämföra information och sätta information i texter i perspektiv. Den fjärde och sista 

processen handlar om att eleverna ska granska och värdera innehåll, språk och 

textelement. Ungefär tjugo procent av frågorna är av den karaktären. Läsaren ska 

använda sina kunskaper om språkanvändning och text. Ett exempel på en uppgift kan 

vara att läsaren bedömer tydligheten i en text.   

 

 

2.5.2 Resultat PIRLS 2011  

 

Enligt Skolverket (a) (2011:7) läser flickor bättre än pojkar, men flickornas resultat har 

försämrats mer än pojkarnas. I de flesta länder som deltog i PIRLS läser flickor bättre 

än pojkar. Sedan undersökningen 2001 har dock skillnaden mellan pojkars och flickors 

resultat minskat. Förklaringen till det är att flickors läsresultat har försämrats. 

Skolverket (a) (2011:9) frågar sig varför pojkar läser sämre än flickor och varför 

flickors läsresultat har försämrats.   
 

I nästan alla länder som medverkade i PIRLS 2011 uppnår flickorna ett högre resultat 

än pojkarna. I den senaste undersökningen fick flickorna 549 poäng, från 2006 är det en 

skillnad på minus tio poäng och från 2001 minus 23 poäng. Pojkarna fick 535 poäng, 

vilket är en skillnad på minus sex poäng från 2006 och minus femton poäng från 2001. 

Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat år 2011 är 14 poäng (Skolverket (a), 

2011:39).   

 

Sedan 2001 har skillnaden mellan pojkar och flickor minskat. Det beror på att flickornas 

resultat har försämrats i snabbare takt än vad pojkarnas har. Enligt Skolverket (a) 

(2011:40) hittas både pojkar och flickor i lägre grad bland de höga och avancerade 

läsfärdigheterna i den senaste undersökningen jämfört med år 2001. Dock så uppnår 

mer än hälften av flickorna minst till den höga läsfärdighetsnivån medan pojkarna 

uppnår ungefär fyrtio procent. Pojkarna presterar övervägande på en lägre nivå än vad 

flickorna gör. Pojkar och flickor har olika typer av kunskapsprofiler när det handlar om 

läsning av skönlitteratur och sakprosa. Både pojkar och flickor uppnår högre resultat i 

skönlitterära texter, även om pojkarnas resultat är något lägre än flickorna. Pojkarnas 

resultat är 538 poäng när det gäller skönlitterära texter och när det gäller sakprosa 531 

poäng. Det är en lägre poäng än vad flickorna uppnår, deras poäng är 557 poäng 

respektive 543 poäng. Det är en skillnad på 19 poäng när det gäller skönlitterära texter 

och 12 poäng för sakprosa.        
 

Skolverket (a) (2011:50) skriver att de flesta svenska elever har en positiv inställning till 

läsning. Fyra av fem svenska elever tycker om att läsa till en viss grad. Dock är intresset 

för att läsa lägre i Sverige än genomsnittet av de övriga EU/OECD-länderna som deltog 

i undersökningen. Flickor läser oftare och hellre än pojkar. Nästan åttio procent av 

flickorna läser minst en eller två gånger i veckan, motsvarande ungefär sextio procent 

av pojkarna. Elever som kommer från hem med resurser läser hellre än elever som 

kommer från svara resurshem. De elevgrupper som har de högsta resultaten läser oftare 

och hellre än de som har de lägre resultaten. Vilken inställning eleverna har till läsning 

har betydelse för deras läsförmåga, det visas i PIRLS-undersökningen. Elever som 

tycker om att läsa når de högre läsprovsresultaten. Det skiljer ungefär femtio poäng 

mellan de elever som tycker om att läsa och de som inte tycker om att läsa. Skolverket 

(a) (2011:50) hävdar dock att inställning och resultat påverkar varandra ömsesidigt. 
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Bakgrundsfaktorer som kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet påverkar 

läsprovsresultaten och är viktiga för att förklara skillnaderna mellan elevernas resultat. 

Dessa faktorer tillsammans med inställningen till läsning har betydelse för hur 

resultaten blir.   
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3 Metod  
 

Under denna rubrik kommer den metod som använts i arbetet att presenteras. Urvalet 

och intervjupersonerna kommer att beskrivas, samt hur intervjuerna har genomförts. 

Därefter en beskrivning av Vetenskapsrådets fyra etiska ställningstaganden, bearbetning 

och analys samt trovärdighet och äkthet. Slutligen följer metodkritiken.  

 

3.1 Metodval 
 

Margareta Ekberg (2014) tar i sin föreläsning upp den kvalitativa forskningens 

kännetecken. Den kvalitativa forskningen är inriktad på ord och förståelse, och där 

människors uppfattningar, upplevelser och erfarenheter står i fokus. Kvalitativ forskning 

kan bestå av flera olika metoder, en av dessa är intervjuer i olika former. Vid intervjuer 

ligger fokus på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Insamlingen av data 

kan bestå av mer eller mindre strukturerade intervjuer, som både kan vara enskilda eller 

i grupp. Att intervjua kräver att intervjuaren har god kännedom om ämnet i fråga, samt 

om samspel mellan människor.  

 

Urvalet är målstyrt och enligt Ekberg (2014) är frågorna som ställs avgörande för valet 

av enhet (individ, organisation eller avdelning som ska intervjuas). Forskaren har ett 

ständigt etiskt ansvar och ska visa sina intervjupersoner största möjliga respekt. 

Fördomar, värderingar och hypoteser kan påverka intervjuns utgång, därför måste 

forskaren kunna reflektera över sig själv.   

 

Jan Trost (2005:7) beskriver kvalitativa intervjuer som intervjuer där forskaren ställer 

enkla och raka frågor, samtidigt som svaren blir komplexa och innehållsrika. Syftet med 

arbetet bidrar till vilken form av metod som väljs. Vill forskaren försöka förstå hur 

människor reagerar och reflekterar, eller urskilja särskilda handlingsmönster väljer hen 

oftast att använda sig av en kvalitativ metod (Trost, 2005:14ff). Kvalitativ information 

kan ofta ibland mötas med ett kritiskt synsätt, då den informationen ofta bygger på små 

urval och att de inte representerar en allmän bild av befolkningens tankar och åsikter 

kring det aktuella ämnet. 

 

Vid kvalitativa intervjuer skriver Trost (2005:38) att det finns vissa skillnader på att 

intervjua vuxna och barn. Barn har oftast svårare att koncentrera sig en längre tid och 

därför tenderar intervjuerna att bli relativt korta. Det är viktigt att se intervjusituationen 

utifrån barnens perspektiv för att kunna skapa intresse och motivation. Vikten av att 

vara konkret och att empatisera med barnen skriver Trost (2005:40) är betydelsefullt för 

en lyckad intervju med barn. Valet av kvalitativa intervjuer baserades på intresset av att 

få fram elevernas uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av läsning på ett spontant 

sätt. 

 

3.2 Urval och intervjupersoner 
 

Intervjuerna genomfördes på en skola i en mellanstor stad i södra Sverige med närhet 

till skog och idrottsplatser. Skolan består av elever från förskoleklass upp till årskurs 

nio, samt särskola och fritidsverksamhet. Trost (2005:120f) skriver om ett 

bekvämlighetsurval som förklarar mitt val av skola. Bekvämlighetsurvalet är en vanlig 

och praktisk metod att använda för att få ett strategiskt urval. Det innebär att forskaren 

tar det hen hittar. Det är viktigt att få fram variationer inom den grupp som är av 
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intresse. Det är även betydelsefullt att komma ihåg att personer som väljs med ett 

bekvämlighetsurval inte är representativa i en statistisk mening. I samtal med 

klassläraren valdes intervjupersonerna till intervjuerna ut. Hon gav förslag på elever hon 

trodde skulle kunna bidra med användbara svar. Mitt val av intervjupersoner baserades 

på ålder och kön. Val av ålder var grundad i undersökningen PIRLS, som undersöker 

10-åringars läsförmåga och där intervjupersonerna var i lämplig ålder för att kopplingar 

skulle kunna göras. Val av kön baserades på min frågeställning som handlar om pojkars 

och flickors skolprestationer. Intervjuerna genomfördes i en årskurs tre, med elever i 

åldrarna nio till tio år. Klassen bestod av 25 elever, varav fjorton var flickor och elva var 

pojkar. Intervjuerna genomfördes med tre pojkar och tre flickor, med blandade 

nationaliteter. Namnen på eleverna är påhittade.  

 

3.2.1 Pojkarna 

 

Emir är en nioårig pojke. Han är född i Sverige. Föräldrarna är separerade och Emir bor 

mest hos sin mamma. Han har fyra syskon i olika åldrar. I skolan har Emir svårt att 

koncentrera sig och att vara tyst. Han har en elevassistent med sig vid nästan varje 

lektion, men han har svårt att ta åt sig den hjälp som erbjuds. Harry är också nio år. Han 

är född i Sverige. Hans föräldrar har både högskoleutbildning. Han har en storebror som 

går i sexan. I skolan är Harry oftast tyst och lugn, men inte blyg. Han har lätt för de 

flesta ämnen och är noga med att göra sina läxor. Aron är nio år. Han är född i Sverige. 

Aron har en storasyster som har flyttat hemifrån. I skolan har Aron lätt för de flesta 

ämnen. Han utför sina uppgifter noga och arbetar på lektionerna, samt att han har lätt 

för att koncentrera sig.  

 

3.2.2 Flickorna  

 

Elsa är en nioårig flicka. Hon är född i Sverige. Hon har en lillebror som går i 

förskoleklass. I skolan har Elsa svårt med matematik och svenska, särskilt med läsning, 

skrivning och stavning. Elsa får ibland hjälp av en specialpedagog vid de lektionerna. 

Milou är också nio år. Hon är född i Sverige. Hon har flera syskon i olika åldrar. I 

skolan är Milou drivande och framåt. Hon har lätt för de flesta ämnen och tycker är 

skolan är rolig. Milou har lätt för att räcka upp handen och prata inför klassen. Samira 

är nio år. Hon är född i Sverige. Hon har en storasyster som går i sexan. I skolan är 

Samira väldigt tyst och oftast blyg, men hon brukar ändå räcka upp handen, svara på 

frågor och försöka delta i klassdiskussioner.  

 

3.3 Genomförande 
 

I mitt fall valde jag att göra kvalitativa intervjuer. Det är viktigt att forskaren väljer den 

typen av metod som ger relevant fakta för valda frågeställningar och hypoteser. Den 

metod forskaren väljer för att samla in information om verkligheten är en ram för att ge 

en meningsfull bild av just den verkligheten.  

Genomförandet av min undersökning började med att jag informerade eleverna om att 

jag skulle göra intervjuer som sedan skulle användas i mitt examensarbete. De fick även 

veta att frågorna skulle handla om läsning. Undersökningen bestod av enskilda 

intervjuer Eleverna hade inte fått ta del av intervjufrågorna (se bilaga 1) innan själva 

intervjun, detta för att svaren skulle bli så ärliga och spontana som möjligt. Intervjuerna 

genomfördes i ett grupprum i anslutning till klassrummet där miljön var tyst och lugn. 

Tidpunkten för intervjuerna var under en matematiklektion på förmiddagen. Tiden på 

intervjuerna varierade men var ungefär mellan fem till åtta minuter. Frågorna 
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utformades med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Intervjupersonerna var barn, 

var språket i frågorna anpassat efter barnens ålder. Ordval och längd på frågorna 

anpassades också efter intervjupersonernas ålder.   
 

3.4 Bearbetning och analys 
 

Enligt Backman (1998:54f) är det viktigt att det finns en viss strukturering innan en 

insamling av information görs. Analysen görs ofta kontinuerligt under momentet då 

informationen insamlas. Informationen registreras på olika sätt, antingen manuellt eller 

tekniskt, detta för att forskaren sedan ska kunna bearbeta och analysera den data som 

samlats in. Oftast måste informationen organiseras, struktureras och tolkas efter själva 

insamlingen. Trost (2005:125f) skriver att bearbetning och analys vid just kvalitativa 

metoder kräver att forskaren använder sin fantasi och kreativitet som hjälpmedel. Det är 

viktigt att hålla sig till etiska regler, ärlighet och att hänvisa till litteratur och andra 

källor när vi bearbetar och analyserar den valda metoden. 

 

Under mina intervjuer använde jag mig av och utgick ifrån sex intervjufrågor. Det 

underlättade för att få struktur i svaren och att alla eleverna fick samma chans att svara 

på samma frågor. Svaren på frågorna sammanställe jag elev för elev, där deras svar blev 

utförliga meningar.  Frågorna var öppna och innebär att elever inte kunde svara ja eller 

nej, utan var tvungna att ge en förklaring till sitt svar. Under intervjuerna antecknade jag 

det som eleverna uttryckt för att sedan kunna sammanställa svaren. Utifrån svaren 

formade jag underrubriker till analysen, därtill var de även basen till min diskussions- 

samt resultatdel.  

 

3.5 Trovärdighet och reliabilitet  
 

Trost (2005:111) skriver att den traditionella förklaringen av reliabilitet är att det är en 

undersökning som är så stabil som möjligt, där alla intervjupersoner ska vara med om 

samma händelse. Ett symboliskt interaktionistiskt synsätt innebär däremot att 

intervjuaren utgår från att vi ständigt deltar i processer och att det då går att förvänta sig 

olika svar vid olika tidpunkter. Det handlar om att vi inte bara har egenskaper, utan även 

att vi ständigt medverkar i processer och förändringar. Genom att vi inte bara är och har, 

utan även gör och handlar, är vi aktiva.  

 

Det finns fyra komponenter hos begreppet reliabilitet. Den första är kongruens som 

handlar om likhet mellan frågor som avses att mäta samma sak. I min studie använde 

jag mig av frågor som hade anknytning till varandra och som behandlade mina 

frågeställningar. Den andra komponenten är precision och är kopplad till intervjuarens 

sätt att registrera svaren. Det som eleverna i min undersökning svarade, antecknade jag 

under intervjuns gång så att det inte skulle försvinna några viktiga uttryck eller tankar. 

Den tredje är objektivitet, och hänger samman med olika intervjuares sätt att registrera 

svaren. Den sista komponenten är konstans som behandlar tidsaspekten och förutsätter 

att exempelvis attityder inte ändrar sig (Trost, 2005:111). Under mina intervjuer la jag 

ingen stor vikt vid hur länge intervjuerna tog, det viktigaste var att eleverna svarade hur 

mycket eller lite de ville.   

 

Trost (2005:112) hävdar att kongruens vid kvalitativa intervjuer innebär att intervjuaren 

ställer frågor som liknar varandra för att kunna förstå olika nyanser. Precision innebär 

att intervjuaren inte ska tro att hen förstår något fullt ut innan det finns en säkerhet att 

förståelsen finns, samt att hen har kontrollerat att detta stämmer. Objektiviteten innebär 
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att läsare av rapporten ska kunna ta ställning till om hen uppfattar ett svar annorlunda. 

Konstansen har inte lika stor betydelse vid kvalitativa undersökningar då forskaren 

strävar efter förändringar. Trost (2005:112) skriver vidare att det kan vara relativt svårt 

att tala om reliabilitet när det kommer till kvalitativa intervjuer eftersom de spontana 

och slumpmässiga händelser som kan inträffa vid sådana intervjuer inte är 

standardiserade. Eventuella felsägningar och missuppfattningar kan bli del i analysen, 

och därför kan reliabiliteten brista. Intervjuaren måste vara lyhörd och uppmärksam på 

tonfall och ansiktsuttryck, samt på kroppsspråket. Svaren vid kvalitativa intervjuer blir 

inte heller alltid desamma om samma personer intervjuas vid senare tillfälle. Vi 

utvecklas hela tiden, vilket innebär att våra föreställningsvärldar ständigt förändras. Det 

leder till att bakgrunden för ett svar på en intervjufråga konstant förändras.  
 

3.6 Etiska ställningstaganden  
 

Intervjuerna i studien har utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

krav är de grundläggande individskyddskraven som innebär en säkerhet för 

intervjupersonerna i min undersökning.  

 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska bli informerade om vad deras 

uppgift i arbetet är och vilka villkor de har angående sitt deltagande. De ska även få 

information om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande om de skulle vilja. Informationen ska innefatta allt som kan påverka 

intervjupersonens vilja att medverka. I undersökningar där de deltagande är aktiva, som 

till exempel under en intervju, är det viktigt med förhandsinformation (Vetenskapsrådet, 

1990:7). Eleverna som jag valde att intervjua blev informerade om intervjuernas syfte, 

samt vad arbetet skulle handla om. De fick även veta att det var frivilligt att delta och att 

de fick avbryta om de inte ville fortsätta med intervjun  

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska samla in intervjupersonernas samtycke. 

Om intervjupersonerna är under femton år eller frågorna som ställs är av etisk karaktär 

måste samtycke från föräldrarna också inhämtas. De som medverkar i undersökningen 

ska själva få bestämma om och hur de vill delta, samt över sina villkor. De ska även 

kunna avbryta intervjun, utan att det blir negativa följder. Intervjupersonen får inte 

utsättas för påtryckningar eller påverkan, varken när hen bestämmer sig för att delta 

eller avbryta (Vetenskapsrådet, 1990:9ff). Mina intervjupersoner var under femton år, så 

jag samlade in föräldrarnas samtycke genom att lämna ut en blankett (se bilaga 2) där de 

fick fylla i om deras barn fick bli intervjuade eller inte. Det var även tydligt för 

intervjupersonerna att de fick avbryta om de ville, utan att det skulle påverka dem 

negativt. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att den information som insamlats från 

intervjupersonerna ska skyddas. Uppgifterna om de deltagande ska lagras på ett sådant 

sätt att de inte går att identifiera, de ska vara konfidentiella (Vetenskapsrådet, 1990:12). 

Intervjupersonerna blev informerade om att informationen enbart skulle användas i mitt 

arbete, samt att andra namn än deras riktiga skulle användas.   

 

Nyttjandekravet kan beskrivas med att uppgifterna som insamlats för ett 

forskningsområde, inte får användas och lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 

ändamål som de inte var avsedda för (Vetenskapsrådet, 1990:14). Mina intervjupersoner 

informerades om att deras intervjuer enbart skulle användas för forskning   
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3.7 Metodkritik 

 

En kritisk aspekt på att använda sig av en kvalitativ metod som intervjuer är att det tar 

mycket tid och svaren kan vara svåra att sammanställa. Genom att göra få intervjuer blir 

det svårt att få en allmän bild av hur eleverna ser på läsning, dock ger intervjuerna 

forskaren möjligheten att ta del av enskilda individers åsikter och tankar. 

Intervjupersonerna kan uttrycka sig i lugn och ro, utan påtryckning från människor runt 

omkring.  

 

Eleverna i min undersökning visade en positiv inställning till att delta i intervjuerna. 

Eftersom jag kände eleverna sedan tidigare, blev resultatet att eleverna kände sig 

bekväma med att svara på frågorna. Det är en faktor som påverkade intervjuerna 

positivt.   

 

En svårighet med att intervjua just barn är att de ofta har svårt att koncentrera sig under 

en längre tid, och intervjuerna blir därför relativt korta. Jag lämnade inte ut frågorna till 

eleverna innan själva intervjun, något som gjorde att svaren blev spontana och 

förhoppningsvis ärliga. Dock kan eleverna känna sig mer bekväma om de fått ta del av 

frågorna tidigare. Ett tidigare möte med frågorna kan dessutom ge dem tid för 

reflektion, men det kan även leda till att svaren blir inövade och att eleven svarar det 

hen tror att forskaren vill höra.  
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4 Resultat och analys 
 

Under denna rubrik kommer studiens resultat utifrån den valda metoden, kvalitativa 

intervjuer, att redovisas. Därefter följer en sammanställning av elevernas intervjusvar.  

 

4.1 Resultat av intervjuerna 

 
Den första frågan handlade om vem som läste för dem när de var små . Den ställdes 

eftersom jag ville se hur läsningen varit fördelad mellan kvinnliga och manliga vuxna 

under elevernas uppväxt. Harry, Aron och Elsa svarade att det var deras pappor som 

hade läst för dem när de var mindre. Emir, Milou och Samira svarade däremot att det 

var någon av kvinnligt kön som hade läst för dem, men det behövde nödvändigtvis inte 

vara deras mammor. Emir svarade att det var hans dagmamma som hade läst för honom 

”Jag var hos en dagmamma, hon läste för mig” . Milou berättade att det både var hennes 

mamma och storasyster som läste för henne när hon var liten, medan Samira sa att det 

var hennes mamma som brukade läsa för henne.  

 

Med fråga två ville jag ta reda på vad de helst läser, om det är i böcker, tidningar, på 

datorn eller på något annat sätt i dagens multimediala samhälle. Med den andra frågan 

var syftet att se om det fanns en koppling mellan det multimediala och elevernas 

läsvanor. Emir svarade att han helst läste texter på datorn och Elsa berättade att hon 

helst lyssnade på talbok. De fyra resterande eleverna läste helst och mest i böcker.  

 

Den tredje frågan var bredare och handlade om hur en bra bok ska vara. Syftet med 

denna fråga var att ta reda på om det fanns en koppling mellan intressen och val av en 

boks innehåll. Emir svarade att boken ska vara ”blodig”, handla om knivar och vara 

spännande. Han tyckte att det viktigaste med en bok var att den innehöll just knivar och 

blod. Harry läste helst böcker som handlade om mysterier eller om fotboll. Aron skiljer 

sig från alla de andra eleverna när det gäller hur en bra bok ska vara. Han berättade att 

han helst läser faktaböcker, bara för att han tycker om att lära sig nya saker. Elsa tyckte 

att en bra bok ska handla om spioner och den ska vara spännande. Hon tyckte även att 

en bra bok ska vara lite rolig. Milou tyckte också att en bra bok skulle vara spännande 

och handla om mysterium, samtidigt som den också ska vara rolig. Samira tyckte precis 

som de andra flickorna att en bra bok ska innehålla spänning och mysterier av olika 

slag. Sammanfattningsvis tyckte fem av sex elever att en bra bok ska vara spännande, 

och att den helst ska innehålla mysterier eller spioner.  

 

På fråga fyra frågade jag om de hade någon favoritbok, med vilket syftet var att se om 

elevernas svar stämde överens med det litteraturen lyfte. Två av eleverna, i detta fall två 

pojkar (Harry och Aron), hade inga särskilda favoritböcker. Emir tyckte om en bok som 

hette Blodig hämnd, som han berättade egentligen var till för elever på högstadiet. Den 

handlar om en kille som försöker döda en annan kille. Killen som försökte döda hade en 

lillebror som blev påkörd, men som klarade sig. Efteråt kastade han kniven i sjön och 

ångrade att han hade försökt döda någon. Elsa tyckte om bokserien Lasse-Majas 

detektivbyrå, som handlar om kompisarna Lasse och Maja som försöker lösa mysterier i 

sin hemstad. En av Milous favoritböcker hette Vi är inte vänner. Hon berättade att den 

handlade om en tjej som flyttar och som börjar på en ny skola. Där träffar hon en kille 

som bara har ett ben. Först tycker hon inte om honom och vill inte vara hans vän, men 

när hon väl lär känna honom vill hon det. Samiras favoritbok hette Humlan, som 

handlade om en tjej som ville bli detektiv. Det fanns två andra böcker i serien som hon 
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också tyckte om. De hette Den försvunna Matilda och Det försvunna pärlhalsbandet. 

Något som går att urskilja är att böckerna som flickorna valt har antingen en tjej som 

huvudperson, eller en tjej och en kille. Boken som Emir hade valt hade bara manliga 

huvudpersoner.   

 

Med den femte frågan ville jag ta reda på vad eleverna helst gjorde på fritiden för att på 

så sätt koppla detta med inställningen till läsning som aktivitet. Emir sa att han var på 

fritids efter skolan. Men när han var hemma brukade han spela dator, helst krigarspel, 

Minecraft och WoW (World of Warcraft). Harry svarade att han helst spelar fotboll på 

fritiden, men att han också brukar spela dator. Precis som de andra två pojkarna tyckte 

även Aron om att spela dator på fritiden. Hans favoritspel var Minecraft. Flickornas 

fritidsintressen skiljde sig relativt mycket från pojkarnas. Elsa lekte helst med kompisar 

på fritiden. Hon tyckte även om att gosa med sin katt. Milou tyckte om att spela fotboll 

på fritiden, men hon brukar även vara hemma och hjälpa sin mamma att laga mat. 

Samira hade mycket hon brukade göra på fritiden; leka med kompisar, spela volleyboll, 

spela fotboll med sin hund Bengt, gå på gymnastik och hoppa studsmatta. 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att pojkarnas datoranvändning på fritiden är 

högre än flickornas. Flickorna ägnar sig åt aktiviteter som innefattar interaktion med 

andra människor, samt aktiviteter där de rör på sig.  

 

Den sista frågan handlade om vilka som var elevernas favoritämnen i skolan och 

ställdes eftersom jag ville se om det fanns en koppling mellan ämnen i skolan och synen 

på läsning. Emirs favoritämne i skolan var idrott, men han tyckte mest om rasterna när 

han kunde vara ute och spela fotboll. Harrys favoritämne i skolan var matematik. Aron 

tyckte mest om idrott och att arbeta med rymden, ett temaarbete som innefattade NO, 

svenska och bild. Han trodde att han skulle tycka om teknik när de börjar ha det. Elsas 

favoritämnen i skolan var matematik, musik och slöjd. Milou tyckte om matematik, 

temaarbeten, SO och NO, men hon hatade svenska. Samiras favoritämnen i skolan var 

matematik, svenska, SO och NO, samt engelska. Pojkarnas favoritämnen var matematik 

och idrott. Flickorna tyckte om flera ämnen. Även om de också tyckte om matematik, så 

valde de även till exempel svenska och engelska, musik och slöjd.  

 

4.2 Analys  

 
4.2.1 Vem läste för dig när du var liten? 

 

Karin Taube (2013) skriver att både mammor och pappar bär ansvaret att läsa för sina 

barn för att utveckla barnens läsförmåga och läsintresse. Eftersom att läsning ofta ses 

som en kvinnlig aktivitet (Nasiell, 2007:67f) är det viktigt att föräldrarna läser för sina 

barn oberoende på om de är pojkar och flickor. Precis som Taube (2013) betonar även 

Nasiell (2007:68) vikten av att både mammor och pappor läser för att göra bokläsningen 

och vardagen mindre könsstereotypisk. Barn som har pappor som läser för dem får ofta 

uppfattningen av att läsning inte är något flickigt eller kvinnligt, utan något som även 

pojkar kan göra och få en positiv syn till. I min studie visade det sig att hälften av mina 

intervjupersoner hade haft en pappa som läste för dem när de var små. Två av dessa tre 

var pojkar, Harry och Aron. Harry och Aron visade sig båda ha en positiv inställning till 

läsning och hade lätt för sig i de flesta ämnen. Läsning var inte något som uppfattades 

som varken flickigt eller kvinnligt, utan var en aktivitet som alla kunde göra, oavsett 

kön.  
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4.2.2 Vad läser du helst? (Tidning, bok, på datorn, i mobilen)  

 

Kulturdepartementet (2012:39ff) skriver att medborgarna i dagens samhälle tar del av 

information från flera olika kanaler. Texten som informationsbärare är fortfarande 

dominerande, inte bara pappersform i böcker, utan även på internet. På internet läser vi 

mest kortare texter, bloggar och tidningsartiklar, samt att vi använder sociala medier, 

lyssnar på musik och tittar på filmklipp. Texterna på internet kräver inte lika mycket av 

läsaren som texter i böcker ofta gör. Längre texter som till exempel skönlitterära verk 

läser vi oftast och helst i pappersform. Det visade sig i min studie att fyra av sex elever 

helst och mest läste böcker när det skulle läsa. En av eleverna, Emir, läste helst på 

datorn, medan Elsa brukade lyssna på talbok istället för att läsa. Litteraturutredningen 

(2012:43) skriver vidare att pojkar och flickor läser i olika stor utsträckning. Flickor 

tenderar att läsa mer än pojkar. Det är något som inte blir tydligt i min studie. Här läser 

eleverna i lika stor utsträckning oberoende kön. De som inte läser böcker i pappersform 

tar del av information och skönlitteratur på andra sätt, som genom internet och talbok.  

 

4.2.3 Hur tycker du att en bra bok ska vara och vilken är din favoritbok? 

 

Brink (2005:182f) hävdar att barn i 7-12 års ålder, samma ålder som eleverna i min 

studie var, söker efter karaktärer i boken som är som de själva skulle vilja vara. Pojkar 

föredrar ofta böcker om manliga hjältar som är ute på äventyr. Flickor läser hellre 

böcker med kvinnliga hjältar som befinner sig i hem- eller skolmiljö. Både pojkarna och 

flickorna tyckte att en bra bok ska vara spännande och att den ska handla om mysterier. 

Flickorna betonade inte att de tyckte att boken skulle utspela sig hemma eller i skolan, 

utan ville att den skulle innehålla spänning precis som pojkarna.  

 

Nasiell (2007:63ff) skriver att det finns många föreställningar om hur en man eller en 

kvinna ska vara. Även i böckernas värld finns det en tydlig uppdelning. Det talas ofta 

om typiska pojk- och flickböcker. Böckerna innehåller olika ämnen och teman beroende 

på om boken är inriktad till pojkar eller flickor. Något som är särskilt karaktäriserande 

för en typisk pojkbok är att den har en pojke som huvudperson, medan det typiska i 

flickböcker är vanligare att det både är pojkar och flickor som är huvudpersoner. I min 

studie var det bara en av pojkarna som hade en särskild favoritbok. Boken Emir valde 

hette Blodig hämnd, och precis som Nasiell skriver om manliga karaktärer, så hade 

denna bok en pojke som huvudperson. Boken handlade även om sådana saker som 

anses som manliga; spänning och brott. Nasiells (2007:63ff) argument om att typiska 

flickböcker ofta innehåller både pojkar och flickor som huvudpersoner stämde in till 

stor del. Elsas favoritböcker var serien om Lasse-Majas detektivbyrå som handlar om 

Lasse och Maja som försöker lösa mysterier i sin hemstad. Milous favoritbok hette Vi är 

inte vänner. Den handlade om en tjej som hade flyttat och börjat i en ny skola. På 

skolan träffade hon en kille som bara har ett ben. Först tycker hon inte om honom och 

vill inte vara hans vän, men när hon väl lär känna honom vill hon det. Även om det är 

en tjej som är huvudkaraktären i denna bok har även killen en stor roll, något som 

stärker det Nasiell (2007:63ff) skriver. Samiras favoritbok hade en tjej som 

huvudperson och hette Humlan. Den handlar om en tjej som vill bli detektiv.  

Sammanfattningsvis visar studien att både pojkar och flickor helst läser böcker som 

handlar om spänning och mysterier. Flickorna läser böcker med flickor eller flickor och 

pojkar som huvudpersoner. Trots att det bara var en pojke som hade en favoritbok, 

stärkte han argumentet om att typiska pojkböcker innehåller manliga huvudkaraktärer.  
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4.2.4 Vad gör du helst på fritiden?  

 

Taube (2013) skriver om biologiska och miljömässiga faktorer till varför pojkar och 

flickor har olika läsförmågor. Pojkar är oftare mer rörliga och aktiva än vad flickor är. 

Just detta var något som skiljde sig från resultatet i min studie. Pojkarna i min 

undersökning satt helst vid datorn på fritiden och spelade krigarspel, Minecraft och 

WoW.  Endast en av dem, Harry, sa att han brukade spela fotboll på fritiden. Det var 

flickorna som var mer aktiva och rörliga. Både Milou och Samira svarade att de brukade 

spela fotboll på fritiden. Samira spelade även volleyboll, gick på gymnastik och 

hoppade studsmatta. Fredriksson och Taube (2012:79ff) skriver att läsning är en 

stillasittande aktivitet och att den därför inte tilltalar pojkar lika mycket som flickor. Vi 

möter tidigt de könsroller som finns för kvinnor och män. Det finns olika förväntningar 

på hur pojkar respektive flickor ska vara. Pojkar förväntas vara aktiva, starka, livliga, 

aggressiva och våga ta risker. Flickor däremot förväntas vara lydiga, passiva och ha lätt 

för att anpassa sig. De sociala normer som finns om vad som är manligt kan vara en 

faktor som påverkar att pojkarnas läsförmåga är sämre än flickornas. I min studie ställs 

dessa förväntningar mot undersökningens resultat som visar det motsatta. Flickorna är 

de som är aktiva och livliga, medan pojkarna ägnar mer tid åt stillasittande aktiviteter.  

Pojkarna i min studie var väldigt intresserade av datorer och ägnade sin fritid mycket åt 

att spela och interagera via internet och olika spel. Gunilla Molloy (2013) skriver att 

pojkar är duktiga på läsförståelse när det kommer till manualer och datorprogram. 

Pojkarnas läskompetens är ofta inte den som efterfrågas i de internationella studier som 

görs. Pojkarna läser ofta mer än vad vi uppfattar, dock på sätt som inte anses vara 

traditionella. Det är något som jag anser att vi måste uppmärksamma i skolan. Genom 

att låta pojkarna, men även flickorna, visa sina läsförmågor på datorn kan vi skapa en 

positiv bild till läsning, som sedan leder till förbättrade resultat i nationella och 

internationella undersökningar. 

 

4.2.5 Vilka är dina favoritämnen i skolan? 

 

Brink (2005:184f) skriver att det finns en uppfattning om att skolan är en plats där 

pojkars maskulinitet formas och att skolan utvecklar både genusjämlikhet och 

genusojämlikhet. Han tar upp begreppet könad kunskap, som innebär att vissa ämnen 

anses vara mer manliga och andra mer kvinnliga. Fredriksson och Taube (2012:80f) tar 

upp exempel på ämnen som anses vara kvinnliga respektive manliga, samt hur de 

tilltalar olika elever beroende på om de är pojkar eller flickor. Språkundervisning, 

inklusive läsning, anses vara kvinnligt genusmärkt och tilltalar främst flickor. Ämnen 

som matematik, fysik och teknik är ämnen som anses vara manligt genusmärkta och 

tilltalar flest pojkar. Hur stort engagemang eleverna visar under olika arbetsområden 

påverkas enligt Fredriksson och Taube (2012:80f) av vilken genusmärkning de har. 

Elevernas svar i min studie talar mest emot det som litteraturen hävdar om manliga och 

kvinnliga genusmärkta ämnen. Det var inte bara pojkarna som tyckte om matematik, 

alla tre flickorna svarade också att matematik var ett av deras favoritämnen. Ämnena 

inom NO (biologi, fysik, teknik och kemi) anses vara manliga ämnen, men både Milou 

och Samira valde NO som ytterligare ett ämne de tyckte om. Att språkundervisning är 

något som tilltala flickor mer än pojkar visade sig bara i ett fall, då Samira svarade att 

hon tyckte om svenska och engelska. Milou däremot svarade att hon hatar svenska. 

Englund (2010) skriver att det finns pedagogisk forskning som kan ge förklaringar till 

varför pojkar och flickor presterar olika i skolan. Det kan bero på att pojkar och flickor 

har olika förhållningssätt till skolan och att de arbetar på olika sätt. I min studie blev det 

tydligt att flickorna valde fler favoritämnen än vad pojkarna gjorde.  
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Det kan bero på den så kallade antipluggkulturen som kan finnas hos pojkar. Även 

Englund (2010) tar upp begreppet antipluggkultur och menar att den handlar om att vara 

häftig, populär och att ha roligt. Att då vara duktig i skolan och ha ett stort intresse och 

engagemang innebär att det finns en risk att misslyckas socialt. Även om pojkarna i min 

undersökning bara gick i årskurs tre fanns det en särskild syn på skolan som inte fanns 

hos flickorna. Det var inte vanligt att tycka om för många ämnen eller visa att det var 

roligt med ämnen var kvinnligt genusmärkta, däribland läsning. Fredriksson och Taube 

(2012:80f) skriver vidare att de manliga normer som finns i samhället kan påverka hur 

pojkar ser på läsning och därför måste de som är duktiga i skolan vara försiktiga med att 

visa det. Precis som Englund (2010) skriver så finns det annars en risk för att 

misslyckas socialt och att bli retad av sina kompisar. I min studie kan detta ge en 

förklaring till varför pojkarna valde färre ämnen än flickorna, som minst valde tre 

ämnen var.  
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5 Diskussion  

 
Under denna del kommer undersökningens resultat att diskuteras. Diskussionen är 

kopplad till mina frågeställningar. Först presenteras en resultatdiskussion, därefter följer 

en metoddiskussion som avslutas med en slutdiskussion och vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

I PIRLS 2011 skiljer sig pojkars och flickors läsresultat sig åt. Pojkarna läser nästan 

alltid sämre än vad flickorna gör.  I min undersökning har det försämrade resultatet i 

PIRLS 2011 satts i perspektiv till elevernas svar, samt till den litteratur som berörts i 

teoridelen. Det är många faktorer som påverkar varför pojkars och flickors 

skolprestationer skiljer sig åt när det kommer till läsning. Det finns könsroller både i 

skolan och i samhället som påverkar eleverna inställning till läsning. Att vara duktig på 

språk och att tycka om att läsa ses ofta som ganska kvinnliga egenskaper. Jag tror därför 

att det är viktigt för både mammor och pappor att läsa för sina barn, oavsett om de är 

pojkar eller flickor. Enligt egna erfarenheter utvecklar pojkar som har manliga 

läsförebilder en positiv och könsneutral bild av läsning som aktivitet. Eftersom många 

pojkar inte uppfattar läsning som något coolt eller något som pojkar ska göra blir vikten 

av manliga läsförebilder stor. Det spelar ingen roll om det är pappor, storebröder, 

manliga förskolelärare, lärare eller fritidspedagoger som läser, bara de manliga vuxna 

läser och visar att det inte bara är en kvinnlig aktivitet. Jag tror dessutom att det är 

betydelsefullt att mammor och pappor försöker skapa en jämställd hemmiljö, där pojkar 

och flickor har möjligheten och rätten att tycka om samma saker, göra samma saker och 

ha samma intressen om de vill det. Vilket kön barnet har bör inte spela någon roll.  

 

Dagens multimediala samhälle leder till att information som tidigare inhämtats via en 

bok i pappersform nu kan hämtas i digital form, till exempel på datorn eller i mobilen. 

Många studier visar på att pojkar läser mindre än flickor, något som inte bekräftades i 

min studie. Alla eleverna läste i viss utsträckning och om de inte läste böcker i 

pappersformat insamlade de litterära kunskaper och information på andra sätt som till 

exempel på datorn eller med hjälp av talbok. Jag tror att dagens teknik gör det lättare för 

barn och ungdomar att ta del av texter, information och nyheter. Nästan alla har tillgång 

till någon form av tekniskt hjälpmedel, det kan vara i hemmet, i skolan, hos kompisar 

eller på biblioteket. I mötet med dagens elever har jag märkt att de har en stor kunskap 

om och ett stort intresse av internet, något som jag tror lärare bör ta tillvara på vid 

planering av undervisningen. Genom att låta eleverna, särskilt pojkarna, visa sina 

kunskaper på datorn tror jag vi kan stärka deras självförtroende när det kommer till 

skolarbete och läsning. Gunilla Molloy (2013) skriver att pojkar är duktiga på 

läsförståelse när det handlar om manualer och datorprogram. Det är något som inte 

testas i nationella och internationella undersökningar, och därför kan det vara en 

förklaring till varför pojkars och flickors resultat i skolprestationer när det kommer till 

läsning skiljer sig åt. Jag håller med Molloy och anser att skolan måste utvecklas i takt 

med att samhället blir alltmer multimedialt. Jag tror att det är viktigt att ge större plats 

till andra texter än bara skönlitterära verk. Eftersom så många barn och ungdomar 

använder datorer idag, borde multimediala texter användas i skolan i större utsträckning 
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än vad de gör idag. Jag tror att det skulle ge en rättvisare bild av pojkars och flickors 

skolprestationer när det handlar om läsning.  

 

I samhället finns det många föreställningar om hur en man eller en kvinna ska vara 

(Nasiell, 63ff). Även i böckernas värld existerar dessa föreställningar och vi talar ofta 

om specifika pojkböcker och flickböcker. Dessa böcker innehåller ofta olika ämnen och 

teman beroende på om de riktar sig till pojkar och flickor. Pojkböcker har oftast en kille 

som huvudperson, medan flickböcker ofta har antingen en tjej, eller både en kille och en 

tjej som huvudkaraktärer. Det var något som överensstämde med resultatet i min studie. 

Jag tror att det är viktigt att vi slutar fokusera så mycket på pojk- och flickböcker och 

lägger mer fokus på barnböcker. Att få pojkar att läsa böcker som inte bara handlar om 

pojkar, utan även om flickor eller både och, leder förhoppningsvis till att de utvecklar en 

könsneutral bild till läsning. Det baserar jag på att de ser att även böcker som handlar 

om flickor eller både och kan vara spännande, äventyrliga och roliga. Det finns olika 

förväntningar på hur pojkar respektive flickor ska vara. Pojkar förväntas vara aktiva, 

starka, livliga, aggressiva och våga ta risker. Flickor däremot förväntas vara lydiga, 

passiva och ha lätt för att anpassa sig. De sociala normer som finns om vad som är 

manligt kan vara en faktor som påverkar att pojkarnas läsförmåga är sämre än flickornas 

(Fredriksson & Taube, 2012:79ff). De förväntningar och könsroller som finns både i 

samhället, i skolan och i barnlitteratur är sociala och kulturella faktorer som kan påverka 

pojkars och flickors läsförmåga, samt skolprestationer. Att pojkar och flickor har olika 

förväntningar på sig är något som jag har lagt märke till både när jag själv gick i skolan 

och när jag har vikarierat som lärare. Pojkar förväntas ofta vara busiga, aktiva och 

pratiga. Flickor däremot förväntas vara lugna, stillasittande och tysta. Jag anser att vi 

måste arbeta emot dessa förväntningar och könsstereotyper för att kunna ge alla barn 

samma möjligheter, oavsett om de är pojkar eller flickor. Förväntningarna skapar 

begränsningar och kan leda till att pojkar och flickor inte får inte får den hjälp de 

behöver eller att de känner sig hämmade. Som lärare tror jag att det är viktigt att se 

eleverna som barn, inte som pojkar eller flickor. Flickorna i dagens samhälle vågar ta 

mer plats, kanske lika mycket som pojkarna, och därför måste vuxna som möter dem 

låta flickorna ta den platsen.  

 

Det finns även biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar pojkars och flickors 

läsförmåga och skolprestationer (Taube, 2013). Pojkar antas vara mer aktiva och rörliga, 

något som inte överensstämde med min studie där det var flickorna som utövade rörliga 

aktiviteter på sin fritid. Pojkarna satt mest vid datorn och spelade krigarspel, Minecraft 

och WoW. En tanke som väcktes hos mig var varför pojkarna väljer att sitta vid datorn, 

som också är en stillasittande aktivitet, men inte väljer att läsa. Argumentet om att 

pojkars skulle vara mer rörliga och aktiva anser jag inte stämmer överens med barnen i 

dagens samhälle. Datorn tar en stor plats i många barns liv, särskilt i pojkars. Att spela 

dator och att vara ute på internet är aktiviteter som många barn och ungdomar ägnar sig 

åt dagligen. Jag tror att det är andra faktorer som påverkar skillnaderna mellan pojkars 

och flickors intresse för läsning och hur det visar sig i nationella och internationella 

studier. Det är i alla fall något i min empiriska undersökning, och som jag även ser som 

ett mönster i samhället som stort.  

 

Andra biologiska faktorer är att pojkar och flickor mognar olika snabbt, att flickors 

hjärnor utvecklas fortare än pojkars, samt att pojkar är mer neurologiskt sårbara, det vill 

säga att de oftare diagnostiseras med språkliga störningar som exempelvis dyslexi. Att 

flickor och pojkar mognar olika snabbt tror jag kan leda till att vi behandlar de både 

könen på olika sätt. Jag skrev tidigare om förväntningar och tror även att det kan 
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kopplas hit. Vi har förväntningar på hur pojkar och flickor ska vara, hur fort eller 

långsamt de ska mogna och vilka kognitiva förutsättningar de har. Genom att ha en 

kritisk syn på detta och se eleverna utifrån ett individperspektiv utan att fokusera för 

mycket på om de är pojkar eller flickor kan lärare förhoppningsvis se bortom de 

förutbestämda förväntningar som finns och därmed ge alla samma möjligheter.  

 

Det finns dessutom skolrelaterade faktorer bakom elevernas skilda förmågor och 

prestationer. Den könade kunskapen (Brink, 2005:184f) bidrar till att vissa ämnen anses 

vara mer manliga eller kvinnliga än andra. Just språk och läsning anses vara kvinnligt 

genusmärkta ämnen. Ämnen som matematik, fysik och teknik brukar få en manlig 

genusmärkning. Dock var detta något som inte helt överensstämde med min studie, där 

även alla tre flickorna svarade att matematik var ett av deras favoritämnen. Jag tror inte 

att den könade kunskapen är så stark som den var tidigare. Den nya läroplanen arbetar 

mot att alla ska få en likvärdig utbildning i varje ämne. Många av dagens lärare är 

duktiga på att planera sin undervisning så att den passar både flickor och pojkar. Tyvärr 

tror jag inte att det ser ut så på alla skolor och därför kan den könade kunskapen dock 

ändå vara en bidragande faktor till varför pojkarna inte lägger ner lika mycket fokus på 

språkundervisning och läsning. Den så kallade antipluggkulturen är ytterligare en av 

förklaringarna till varför pojkars och flickors skolprestationer ser olika ut. Att som 

pojke vara duktig i skolan och visa att det är roligt kan ses som ett socialt misslyckande 

och leda till att de blir retade.  Jag tror att dagens vuxna måste visa att skolan är 

betydelsefull och att det är viktigt för eleven att ha en utbildning för att kunna bli det 

hen vill. Antipluggkulturen, som mest existerar bland pojkar, måste motverkas och 

samhället och skolan måste skapa en kultur där plugg är något positivt. Rädslan för ett 

socialt misslyckande eller risken för att bli mobbad om en pojke är duktig i skolan är 

något som vi måste arbeta bort. Både pojkar och flickor måste kunna få vara duktiga i 

skolan och ha möjligheten att visa det, utan negativa konsekvenser.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 
Jag valde att använda kvalitativa intervjuer för att samla in data till min undersökning. 

Det som har fungerat bra med att använda mig av denna metod är att jag har fått 

personliga och spontana svar från mina intervjupersoner. Frågorna jag ställde var öppna, 

vilket ledde till att eleverna var tvungna att svara med hela meningar. Det var något som 

gjorde att svaren blev mer komplexa. Jag upplever att det var bra att använda sig av 

kvalitativa intervjuer vid insamling av information från barn. Det blir då lättare att se 

hur de reagerar och hur de reflekterar. Jag tror att eleverna upplevde att de kände sig 

trygga med att få en fråga och sedan prata fritt utifrån den. Det fanns inget rätt eller fel 

svar. De kvalitativa intervjuerna gav mig möjligheten att ta del av elevernas tankar kring 

läsning, samt kring skolan och fritiden på ett lättsamt, men samtidigt utförligt sätt.  

 

Det som har fungerat mindre bra med att använda sig av en kvalitativ metod som 

intervjuer är att resultatet blir relativt begränsat. Eftersom jag bara intervjuade sex 

elever blev det svårt att urskilja något visst mönster eller se något generellt, även om 

svaren gav mig den informationen jag var ute efter. Något annat som är negativt med 

intervjuer är att de tar lång tid att sammanställa och därför går det inte att göra så 

många. Ett annat sätt att insamla data till just min undersökning skulle kunna vara att 

använda sig av enkäter. Då hade jag kunnat få svar från fler elever samtidigt. Det 

betyder dock inte att det hade varit lättare att dra slutsatser eftersom svaren inte blir lika 

komplexa.  Att tänka på är att jag kunde ha haft några fler frågor eftersom jag hade så få 
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intervjupersoner. Jag tror att en blandning av intervjuer och enkäter hade varit bra för att 

få både djupare svar och en bredare bild av vad eleverna tyckte om läsning.  

 

Ytterligare reflektioner över val av metod och genomförande är att jag kunde intervjuat 

i två olika klasser för att se om svaren skiljde sig beroende på vilken ålder eleverna var 

i. Trost (2005:38) skrev att det var viktigt att tänka på att det var skillnad att intervjua 

barn och vuxna. Barn kan inte koncentrera sig lika länge som vuxna och därför blir 

intervjuerna ofta ganska korta. När jag genomförde mina intervjuer la jag fokus på att 

de inte skulle vara för långa. Nu i efterhand har jag reflekterat över att jag skulle kunna 

gjort dem lite längre. Eleverna kunde koncentrera sig längre än vad jag trodde. 

Sammanfattningsvis är jag ändå nöjd med mitt val av metod eftersom det gav sådana 

svar som jag var ute efter; spontana, personliga och detaljrika.  

 

5.3 Slutdiskussion 

 
Sammanfattningsvis har jag genom min undersökning, samt med hjälp av litteratur 

dragit slutsatsen av att det finns ett flertal faktorer som gör att pojkars och flickors syn 

läsning skiljer sig åt. Pojkars resultat när det gäller läsförståelse och läsförmåga är 

sämre än flickors, det visar sig i de flesta internationella och nationella undersökningar. 

Att kunna läsa och att tycka om läsning ses ofta som en kvinnlig egenskap. Det är därför 

viktigt att både mammor och pappor läser för sina barn. Det krävs manliga läsförebilder 

för att både pojkar och flickor ska få en positiv och könsneutral bild av läsning. Dagens 

multimediala samhälle är en annan tänkbar förklaring till varför pojkars och flickors 

resultat skiljer sig åt. Pojkars kunskaper kring manualer och datorprogram är ingenting 

som testas i lika stor utsträckning som traditionell läsning gör. Därför missar 

undersökningar den typen av läsning.    

 

Det finns även sociala och kulturella faktorer som påverkar pojkars och flickors skilda 

läsvanor. I samhället finns det vissa föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Dessa föreställningar visar sig även i böckernas värld. Jag har skrivit om 

pojk- och flickböcker, samt om vad de brukar innehålla. Pojkar läser oftast böcker som 

bara handlar om pojkar, medan flickor läser böcker som innehåller både flickor och 

pojkar. Genom att låta pojkar även läsa böcker som innehåller flickor kan vi hjälpa dem 

att utveckla en könsneutral inställning till läsning som även påverkar deras inställning 

till att läsa. Det finns även föreställningar om hur flickor och pojkar förväntas vara. 

Pojkar förväntas vara livliga och aktiva, medan flickor förväntas vara lugna och passiva. 

Dessa sociala normer kan begränsa och påverka elevernas utveckling. Det finns även 

biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar pojkars och flickors läsförmåga och 

skolprestationer. Ett exempel på det är att pojkar är mer aktiva än flickor, något som 

dock motbevisades i min studie. Andra biologiska faktorer är att flickor mognar 

snabbare än pojkar och att deras hjärnor utvecklas olika fort. Jag tror att det är viktigt att 

se eleverna från en individnivå och inte gruppera dem efter kön, att se flickor och pojkar 

som barn.  

 

Slutligen finns det även skolrelaterade faktorer och förutsättningar som påverkar 

skolprestationer med fokus på läsning. Den könade kunskapen innebär att vissa 

skolämnen anses vara mer manliga eller kvinnliga. Språk och läsning är ett exempel på 

ämnen som anses vara kvinnliga, medan matematik och fysik anses vara manliga. Jag 

tror dock inte att den könade kunskapen är lika stark som den var tidigare. Trots det kan 

den fortfarande påverka pojkars intresse och engagemang för språk och läsning. 

Antipluggkulturen är ytterligare en faktor som skiljer på pojkars och flickors 
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skolprestationer. Den kulturen visar sig mest hos pojkar och ger dem en negativ bild av 

att prestera och vara duktig i skolan, något som leder till försämrade skolprestationer. 

Utifrån min undersökning anser jag att det inte bara är en faktor, förutsättning eller 

förväntning som leder till att pojkars och flickors skilda resultat. Dagens läskultur 

påverkar våra elevers inställning till läsning, som leder till skilda skolprestationer hos 

pojkar och flickor. Läsning borde inte ses som något kvinnligt eller flickigt, utan som 

något mänskligt.  

 

5.3.1 Vidare forskning  

 

Under arbetets gång med min studie har nya frågeställningar och idéer kommit upp. 

Några frågor som jag anser är lämpliga att studera vid fortsatt forskning av läsning är: 

 Hur påverkar dagens multimediala samhälle elevers läsning? 

 Hur kan skolan arbeta mot antipluggkulturen?  
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga 1  

 

Intervjufrågor till examensarbetet 

 
Vem läste för dig när du var liten? 

 

Vad läser du helst? (Tidning, bok, på datorn, i mobilen)  

 

Hur tycker du en bra bok ska vara? 

 

Vilken är din favoritbok?  

 

Vad gör du helst på fritiden? 

 

Vilka är dina favoritämnen i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 
 

Hej föräldrar i 3B! 

 
Jag går min sista termin på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö och nu 

under vårterminen skriver jag på mitt examensarbete. Ämnet som jag har inriktat mig på 

är elevers inställning till läsning av skönlitteratur. I min studie vill jag undersöka hur 

elever ser på läsning, vilka faktorer som bidrar och hur det visas i internationella och 

nationella studier. Jag skulle därför vilja genomföra ett antal intervjuer. Dessa intervjuer 

kommer vara anonyma och resultaten kommer enbart användas i mitt examensarbete. 

Jag undrar därför om jag får tillåtelse att eventuellt intervjua ditt/ert barn?  

 

Vårdnadshavare för:______________________________________ 

 

Godkänner att intervju får genomföras    

Godkänner inte att intervju får genomföras 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift:_______________________________ 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, Sara Lundin  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


