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SAMMANDRAG 
Syftet med uppsatsen var att undersöka elevers attityder till litteratur i årskurs 9, i skolan och på 
fritiden. Metoden som användes var en undersökning där svaren har analyserats utifrån två olika 
genusteorier, Raewyn Connells teori om maskuliniteter och Yvonne Hirdmans teori om 
genuskontrakt. 
 
Analysen visar att det finns fyra olika kategorier av attityder till litteratur: den positiva pojken, den 
negativa pojken, den positiva flickan och den negativa flickan. I undersökningen framkom det 
inga attityder som var neutralt inställda till skönlitteratur. 
 
Analysen bygger på de resultat som eleverna gav sina svar i enkäten och detta har sedan 
analyserats. Det har då visat sig att eleverna försökte relatera till de olika regler och paragrafer i 
relation till sitt kön. Pojkarna försöker framför allt att forma sin egen maskulinitet. 
 
Diskussionen visar att eleverna kan ha bakomliggande problem som påverkar deras attityder till 
litteratur negativt. Om eleverna har en positiv attityd är en av anledningarna till att den förväntas 
ha en sådan inställning till litteratur, och de försöker relatera den attityden till sitt kön. 
 
 
NYCKELORD: skönlitteratur, genus, genre, grundskolans senare år, attityder, pojkar, flickor, 
Connell, Hirdman  
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1. INLEDNING 
Att vara eller icke vara, det är frågan 

 

Uttrycket är vida välkänt ifrån William Shakespeares Hamlet.1 Idag i den svenska skolan skulle 
detta uttryck kunna omvandlas till: att läsa eller icke läsa, det är frågan. I en undersökning gjord 
av PISA (Programme for International Student Assessment) 2012, visas att svenska elevers 
läsförmåga har minskat sedan 2000 fram till 2009.2 Undersökningen har även visat att pojkarnas 
läsförmåga är mycket sämre än flickornas.3 Det är viktigt att läsförmågan hos elever höjs idag, 
och på så sätt är det även viktigt att ta reda på vad pojkar och flickor läser. Genom att ta reda på 
vad pojkar och flickor helst läser, i skolan så väl som på fritiden, kan lärare ta hjälp av detta för 
att sedan implementera detta i klassrummet för att höja elevernas läslust. Men för att nå fram till 
detta gäller det först att se vilken form av attityder eleverna har till skönlitteratur. Genom att se 
vilka attityder som pojkar och flickor har till skönlitteratur, kan man gå den vägen för att sedan 
välja litteratur som passar individerna och förhoppningsvis öka läslusten och i sin tur 
läsförmågan.  
 
I dagens skola är läsning av skönlitteratur en del av LGR 11 (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011). Detta innebär att läraren ska ta in litteratur i 
klassrummet och presentera den för eleverna, för att de sedan ska kunna reflektera kring olika 
samband, och vad som är typiskt för texternas tid. Eleverna ska även läsa böcker av kvinnliga, 
manliga, nordiska och internationella författare. Detta kan bli mycket för eleverna att ta in och 
det är kanske inte alla som uppskattar denna form av aktivitet i skolan. Men för att då förbättra 
attityderna till läsning av skönlitteratur, behöver pedagoger se över hur de arbetar med 
skönlitteratur i klassrummet, men även se till vad eleverna helst läser på fritiden. Kan det kanske 
finnas något underliggande problem till en negativ attityd? Är det kanske bokens genre som inte 
tilltalar eleven? Vilka genrer tilltalar vilka elever? Arbetet med skönlitteratur i skolan kan vara 
omfattande och kräver mycket av pedagogen.  
 
I och med detta uppsatsarbete hoppas jag kunna klargöra för vilka attityder som kan tänkas 
förekomma i ett klassrum, varför de kan tänkas komma fram och vilka preferenser pojkar och 
flickor har när det kommer till läsningen av skönlitteratur. På så sätt kan lärare utifrån den 
kunskapen, bilda sig en egen uppfattning om vilka attityder som finns i deras klassrum. På så sätt 
kan lärare med hjälp av denna uppsats, planera läsning av skönlitteratur på ett effektivt sätt och 
arbeta med den så att läsningen blir meningsfull för båda könen. 
 
Jag hoppas även på att arbetet kommer att vara till hjälp för lärare som använder sig av 
skönlitteratur i framförallt ämnet Svenska, men även i andra ämnen där skönlitteratur blir en del 
av undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://sv.wikiquote.org/wiki/Hamlet 
2 PISA. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap. S. 142 
3 Ibid, S. 139 
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1.1 SYFTE 

Syftet med uppsatsarbetet är att belysa elevers olika attityder till läsning av skönlitteratur i skola 
och på fritiden. Vidare är syftet att studera om det finns variationer i attityderna mellan flickor 
och pojkar och huruvida en sådan variation kan förstås utifrån ett genusperspektiv. 
 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån det formulerade syftet ovan, har tre stycken frågeställningar formulerats: 
 

- Vilka attityder till skönlitteratur finns hos elever i årskurs 9? 
- Finns det variationer i attityderna beroende av elevernas kön och i sådana fall vilka? 
- Vilka skillnader finns det mellan attityderna hos pojkar och flickor? 
- På vilket sätt kan variationer i attityderna förstås utifrån två olika genusteorier? 
 

 

1.3 DISPOSITION 

Uppsatsen utformning och disposition kommer att se ut på följande sätt:  
 
Kapitel ett kommer avsnitten syfte, frågeställningar, metod, avgränsningar, material och etiska 
ställningstaganden att tas fram. Detta kapitel syftar till att ge en övergripande bild av uppsatsen 
utformning och frågeställningar och det första förarbetet när det kommer till metoden. 
 
I kapitel två kommer bakgrunden att tas upp för att ge de bakomliggande kunskaper som behövs 
för att sedan kunna ta till sig uppsatsarbetets innehåll, och i kapitel fyra kommer teorierna att 
presenteras. Teoriernas syfte är att användas som analysredskap i uppsatsens kapitel fem. 
 
Kapitel tre är det kapitel där tidigare forskning inom ämnen kommer att presenteras och senare 
kommer detta att relateras till de diskussioner som kommer att föras i arbetets kapitel sex.  
 
Kapitel fyra är det kapitel som tar upp de två olika teorier som valts att användas i uppsatsen, 
som sedan kommer att användas som analysredskap.  
 
Kapitel fem, som tidigare nämnt, kommer att analysera det resultat som framkommit i 
undersökningen. Detta resultat kommer att analyserar utifrån de teorier som presenteras i kapitel 
fyra.  
 
Kapitel sex syftar till att föra en diskussion om metoden men även om resultat och analysen i 
föregående kapitel. Resultatet och analysen diskuteras tillsammans med den tidigare forskningen i 
kapitel tre. Här är även slutsatserna inbakade tillsammans med den slutliga diskussionen. 
 
Kapitel sju är den totala sammanfattningen av hela arbetet, reducerat ner till en sida för att snabbt 
få en uppfattning om arbetets struktur, metod, resultat och diskussioner. Efter detta kapitel 
kommer sedan källorna och de bilagor som använts i arbetet. 
 

1.4 METOD 

1.4.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 

Syftet med studien är att undersöka elevers attityder till läsning av skönlitteratur i skolan.  
Detta gör att elevperspektivet är centralt i undersökningen. För att få fram detta elevperspektiv, 
för att sedan kunna urskilja skillnader ur ett genusperspektiv, har jag valt att använda mig av en 
kvantitativ forskningsmetod. När en kvantitativ metod används utgår forskaren från en speciell 
urvalsgrupp i samhället. Denna urvalsgrupp har egenskaper som binder individerna i gruppen 
samman, vilket gör att de blir intressanta att undersöka. Denna grupp studeras då med hjälp av 
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olika mätinstrument. Mätinstrumenten är till för att se om det finns samband, fördelningar eller 
variationer i det som mäts.4 
 
I denna uppsats har enkäter använts som metod, där frågorna varit av både kvantitativ och 
kvalitativ karaktär. 
Denna metod med enkätundersökning fungerar både som kvantitativ och kvalitativ. Enkäten är 
den kvantitativa delen av undersökningen där jag har delat ut 40 enkäter var av 34 stycken 
informanter har svarat. Undersökningen är även kvalitativ då jag analyserar den data som 
kommer in från enkäterna.  
 

1.4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING SOM METOD 

I typer av undersökningar kan det komma att dyka upp problem med den valda metoden som 
gör undersökningen problematisk att genomföra. När det handlar om enkätundersökningen som 
metod, är den största problematiken när det blir bortfall. 
 
Ejlertsson menar att det går att minska risken för bortfall beroende på vilken grupp som väljs, 
hur formuläret är utformat, hur frågorna är formulerade och så vidare. I denna studie kommer 
enkäten vara en gruppenkät som delas ut till två större undersökningsgrupper. Denna typ av 
enkät delas ut till en grupp individer som träffas regelbundet på en plats. Den delas ut, besvaras 
och samlas in vid ett och samma tillfälle. Ejlertsson menar att om enkäten genomförs på detta 
sätt blir svarsfrekvensen förhållandevis hög.5 
 
Enkätundersökningen är ett bra hjälpmedel om en studie ska göras på en större urvalsgrupp, och 
i mitt fall i två olika klasser på en större skola. Detta gör att respondenterna, de som ska svara på 
enkäten, kan ta god tid på sig att svara utan att känna press på sig, vilket kan uppstå vid intervjuer 
då intervjuaren väntar på svar från respondenten. Ett frågeformulär kan inte heller innehålla 
alltför många frågor, max 40- 50 stycken, och det får ta högst 30 minuter att besvara dem.6 Den 
enkät som jag har utformat för detta arbete har tretton stycken frågor, varav sex stycken har 
tillhörande underfrågor, och tar ca tio minuter för eleverna att besvara. 
 
Ejlertsson menar att det finns nackdelar med enkäter och det är exempelvis att respondenten har 
svårare att ställa frågor kring något som hen inte förstår. Detta ställer krav på den som formulerar 
frågorna. De frågor och svarsalternativ som ställs ska vara klara och inte gå att tolka på andra sätt, 
de ska vara väl genomarbetade. Språket måste vara väl anpassat till urvalsgruppen. Ett anpassat 
språk minskar risken att respondenterna hoppas över en fråga som de inte förstår.7 
 
Metoden är både av kvantitativ och kvalitativ art. Annika Eliasson menar att skillnaden på 
kvantitativ och kvalitativ metod är att den första går att beskriva saker med siffror, och den andra 
kan beskrivas med ord. Kvantitativa metoder passar bra, menar Eliasson, om undersökningen ska 
ske i en mindre grupp för att sedan generalisera svaren, medan kvalitativa metoder är till för att 
tränga djupare in i svaren utan att generalisera.8 Min enkätundersökning är både kvantitativ på 
grund av att resultatet som kommit från enkäten både kan beskrivas med siffror och tolkas med 
ord. Enkäten har varit så uppbyggd att det även funnits öppna frågor, sådana frågor som det inte 
finns några förutbestämda svarsalternativ. Majoriteten av svaren kan generaliseras, men jag går 
även in djupare i svaren när det kommer till alla svaren, då jag analyserar dessa med två olika 
genusteorier.  
 

                                                 
4 http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/kvantitativ-metod 
5 Ejlertsson, Göran.(1996). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. S. 8 
6 Ibid, S. 10, 12 
7 Ibid, S. 12, 42 
8 Eliasson, Annika.(2013). Kvantitativ metod från början. S. 21 
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1.4.1 URVAL AV INFORMANTER 

Informanterna som svarat på enkäten är elever i årskurs 9. De är alla 15 år eller äldre och kan där 

med själva ta beslut om de vill delta i undersökningen då den är frivillig. Då elever under 15 år 

måste ha målsmans godkännande har detta valts bort på grund av den tid det kan ta att samla in 

medgivande från föräldrarna. Genom att välja bort informanter under 15 år, kunde 

enkätundersökningen utföras på ett tidigare stadium.  

Eleverna är ca 40 stycken till antalet, fördelat på två olika klasser. Bland dessa elever är det 34 

stycken som deltagit och sex stycken som inte deltagit i studien. Urvalet av dessa klasser har skett 

i samråd med undervisande lärare i ämnet Svenska. Orsaken till att urvalet skett i relation till 

svenskämnet är på grund av att läsning av skönlitteratur sker inom kursplanen för ämnet Svenska. 

Tanken var först att göra undersökningen i två olika klasser för två olika svensklärare, alltså en 

klass från vardera lärare. Detta kunde inte genomföras på grund av förhinder för den ena 

svenskläraren, men detta löstes genom att då genomföra undersökningen i två klasser för en 

svensklärare. Svenskläraren har då fått avgöra vilka två klasser som undersökningen genomförts i 

på grund av de tidsramar hen har att förhålla sig till andra uppgifter inom svenskämnet.  

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH MATERIAL 

I detta arbete har avgränsningar gentemot ålder gjorts. Undersökningen har gjorts med elever i 
årskurs nio där eleverna är 15 år gamla, detta för att de kan reflektera kring sin egen läsning.  
 
Ytterligare avgränsning som kommer att göras är det perspektiv som jag valt att använda mig av. 
I detta arbete kommer det vara elevperspektivet som fokuseras, för att belysa skillnaden i attityder 
mellan pojkar och flickor. Detta gör att jag även kommer att använda mig av ett genusperspektiv i 
arbetet. 
 
Jag har valt att utgå från två olika genusteorier i analysen. Den första teorin är utformad av 
Raewyn Connell, och den teorin belyser hur maskuliniteter skapas och reproduceras i vårt 
samhälle. Connell var vid tiden för textens publicering professor i sociologi vid University of 
California, USA. Hon har publicerat ett flertal artiklar och böcker om genus och om genus ur ett 
socialt perspektiv.9 
 
Den andra teorin är utformad av Yvonne Hirdman, där hon utgår från ett genuskontrakt som 
talar om vilka roller, förpliktelser, skyldigheter och rättigheter de olika könen har och hur dessa 
ingår i det icke-fysiska genuskontraktet. Hirdman är professor i samtidshistoria vid Södertörns 
Högskola i Stockholm. Hon har publicerat artiklar och böcker om genus och genus ur ett 
historiskt perspektiv.10 
 
Då teorierna är olika då det kommer till skapandet av kön och maskulinitet, är det där 
motiveringen för valet av dem ligger. Detta för att de två olika teorierna kan komma att täcka upp 
olika områden i analysen. En teori kan komma att svara på frågor som dyker upp i analysen som 
den andra teorin inte kan besvara, samt att de kan komma med två olika perspektiv på en och 
samma fråga. 
 
I den tidigare forskningen kommer både svenska och internationella forskare som studerat 
attityder kring skönlitteratur och orsaker kring detta, att lyftas fram. Dessa forskare tar upp 

                                                 
9 http://www.raewynconnell.net/p/gender-sexuality.html 
10 http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/modern-politisk-historia/det-nordiska-
v%C3%A4lf%C3%A4rdssamh%C3%A4llet-under-1900-talet/yvonne-hirdman-1.27638 
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orsaker till de attityder som finns och hur lärare och vuxna bör tänka i sitt bemötande av elever 
där eleverna själva har valt skönlitteraturen. Denna forskning berör dessa ämnen genom ett 
genusperspektiv. Valet av den litteraturen och forskningen är på grund av att bättre kunna 
diskutera mitt resultat utifrån mitt skrivna syfte och frågeställningar. 
 

1.5.1 SÖKNING AV LITTERATUR OCH FORSKNING 

I och med avgränsningar och material har jag valt att använda mig av olika databaser för att leta 
reda på forskning, teorier och bakgrundsinformation för att få fram den relevanta forskningen för 
mitt valda ämne. Jag har använt mig av databasen Summon via Högskolan Dalarna, där jag 
använt mig av sökorden gender, differences, reading, differences, sex och sedan avgränsat mot artiklar, 
engelska som språk och 2010 som årtal, jag lade även till ämnesord som artical, attitudes, research. I 
och med den sökningen fick jag fram 726 träffar. Här fann jag en artikel skriven av Sarah Logan 
och Rhona Johnston Investigating gender differences in reading på första plats i listan, vilken jag valt att 
ta med i kapitel tre, Tidigare forskning. 
 
Jag hade sedan tidigare redan en tanke om vilka teoretiker jag ville ha till mitt teorikapitel och 
valde då att söka i Summon på sökorden genus, teori, Connell och Yvonne Hirdman. Den första 
sökningen gav mig 83 träffar med Raewyn Connells Maskuliniteter på plats tre i listan och hennes 
bok Om genus på plats nummer två. Boken om maskuliniteter har jag använt mig av till 
teorikapitlet, med boken Om genus, har jag använt mig av i bakgrundskapitlet. 
 
Den andra sökningen gav mig 28 träffar med Hirdmans bok Genus – Om det stabilas förändring på 
plats nummer fyra i listan. I den boken presenterar hon sin teori om genuskontrakt vilken 
kommer att finnas med i teorikapitlet. 
 
Med sökorden pojkar, böcker, läsning och avgränsning mot publikationstyp Bok, årtal 2007, fick jag 
11 träffar med Gunilla Molloys bok När pojkar läser och skriver på första platsen i listan. Denna bok 
som belyser hur pojkar läser och skriver i skolan, finns med bland den tidigare forskningen. 
 
Under tidigare läsning av annan litteratur kom jag även över namnet Robin H. Boltz och valde att 
söka på detta i Google scholar11. Jag lade även till sökord som boys, girls och reading. Detta gav mig 
14 800 träffar med Boltz artikel What we want: Boys and girls talk about reading först i den listan. 
 

1.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

I denna undersökning har jag utgått från till olika etiska ställningstaganden, framförallt till de 

forskningsetiska anvisningarna som finns utgivna av Högskolan Dalarna12. Det har främst handlat 

om hur eleverna ska kunna behålla sin integritet samt anonymitet, men även hur de ska få 

information om undersökningen innan dess genomförande. 

Undersökningens utformning har sett ut på det sättet att en enkät har delats ut. Innan denna 
enkätundersökning har ett separat informationsbrev delats ut13, till eleverna där de fått 
information om vad undersökningen går ut på. Den undervisande läraren har tillsammans med 
eleverna gått igenom brevet för att förtydliga eventuella oklara formuleringar. Eleverna som går i 
årskurs 9, har sedan fått skriva under om de vill delta i undersökningen eller inte. Anledningen till 
varför informationsbrevet inte delats ut i samband med själva undersökningen är på grund av att 
eleverna ska kunna vara anonyma. 

                                                 
11 Scholar.google.se 
12 http://www.du.se/Global/dokument/Styrdokument-
ny/Forskning/4%20Handl%C3%A4ggningsordning/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%C3%B6r%20examens-
%20och%20uppdatsarbeten.pdf 
13 Bilaga 1 
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Sedan under själva genomförandet av enkätundersökningen har enkäten delats ut under 
lektionstid och de har även lämnats in efter ca tio minuter, under samma lektionstillfälle. Alla 
eleverna har fått en enkät, även de som har skrivit i att de inte vill delta i undersökning. Dessa har 
tillfrågats att endast sätta ett kryss på framsidan av enkäten för att de sedan ska kunna sållas ut 
och inte tas med i det slutgiltiga resultatet. De elever som inte samtycker till undersökningen, får 
fortfarande en enkät för att inte bli utpekade som en av dem som inte deltog. Eleverna hade även 
annat arbete att jobba med då de var klara med undersökningen.  
 
Enkätens utformning är av sådan art att eleverna inte ska kunna identifieras som enskilda 
individer. De tillfrågas inte om namn, personnummer eller andra känsliga personuppgifter som 
kan riskera att de identifieras. De tillfrågas dock om vilken könstillhörighet de har då arbetets 
syfte är att undersöka vilka attityder pojkar och flickor har gentemot skönlitteratur. Efter frågan 
om könstillhörigheter kommer frågor om deras läsvanor. I enkäten finns det både slutna frågor, 
där alternativen redan är förvalda, och öppna frågor, där eleverna har möjlighet att svara med 
egna ord för att ge större förståelse kring tidigare svar. Jag har även valt att lägga den språkliga 
utformningen på elevernas nivå för att de ska kunna förstå det som skrivs fram, så att de inte ska 
behöva ställa frågor kring vad som menas med en specifik fråga. För att säkerställa den språkliga 
nivån har en testgrupp i samma ålderskategori eller med samma språkliga nivå för att se om dessa 
förstår vad som frågas efter, men även för att se om det saknats någon kompletterande fråga.14 
Testgruppen bestod av två stycken ungdomar i åldersgruppen 15 år. 

2. BAKGRUND 

Under detta kapitel kommer en bakgrund att ges för att skapa en förståelse kring vilka ramar en 

lärare måste förhålla sig till inom de rådande styrdokumenten i LGR11. LGR 11 tillsattes under 

andra halvåret av 2011 och innehåller skolans olika styrdokument, som exempelvis de olika 

kursplanerna. Kursplanerna är skapade för att se vad eleverna ska ha uppnått i slutet av sin 

skolgång i årskurs tre, sex och nio. I dessa finns de olika ämnena presenterade, och vad 

undervisningen i dessa ämnen ska innehålla. I LGR 11, kursplanen för Svenska finns det ett 

speciellt kapitel om läsning och läsning av skönlitteratur, och det är detta som kommer att 

beskrivas i bakgrunden. Kriterier för betyget E kommer även att tas upp för att visa vad eleverna 

måste ha uppnått för att få ett godkänt resultat i de delar som behandlar skönlitterär text. 

En bakgrund till begreppet genus kommer också att ges för att belysa några av de perspektiv som 

finns. Då det finns många olika perspektiv och förståelser kring hur vi ser på genus är det viktigt 

att få detta med sig i den vidare läsningen av arbetet för att sedan kunna förstå de olika 

genusteorierna. 

2.1 LGR11, KURSPLANEN FÖR SVENSKA OM LÄSNING AV SKÖNLITTERATUR I 

SKOLAN 

Under andra halvåret av 2011 tillämpades de nya styrdokumenten för den svenska skolan. LGR11 
kom att ersätta de tidigare styrdokumenten, LPO94 och LPF94. 
 
I LGR11 finns de olika kursplanerna för de ämnen som ska läras ut till i eleverna i grundskolan, 
och dessa kursplaner är det ramverk som lärare har att förhålla sig till när de planerar sin 
undervisning. I kursplanen för ämnet Svenska finns det innehåll som elever i det svenska 
skolsystemet ska ha lärt sig i slutet av årskurs nio. LGR11 uttrycker i sin inledning av ämnet 
Svenska, att genom språket utvecklar individer sin identitet, de uttrycker de egna känslorna, och 
de får möjligheten att lära sig hur andra individer känner sig och hur de tänker. Grundtanken med 
svenskundervisningen är att den ska stimulera elevernas lust till att läsa och skriva, och då ta del 

                                                 
14 Bilaga 2 
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av andra människors tankar och känslor, men även få en chans att uttrycka sig själva. Eleverna 
ska få förutsättningarna och möjligheterna till att utveckla sin läs- och analytiska förmåga i 
relation till skönlitteratur och texter med andra typer genrer.15 
 
LGR 11 lyfter fram ett speciellt avsnitt för berättande texter och sakprosa i kursplanen för 
svenska. I detta avsnitt lyfter Skolverkets text fram att skönlitteraturen som väljs, ska vara sådan 
skönlitteratur som kommer från olika tidsperioder, och inte bara böcker från samtiden. De 
skönlitterära texter som väljs ska både vara för barn och vuxna, där skönlitteraturen och dess 
författare behandlar identitet eller andra typer av livsfrågor. Eleverna ska även under 
svenskundervisningen läsa skönlitterära texter skrivna av barnboks- och vuxenboksförfattare som 
kommer från andra delar av Norden, för att ge dem andra perspektiv. Eleverna ska även läsa 
olika skönlitterära genrer och sedan analysera dessa genrers skillnader och likheter. Detta är det 
centrala innehållet som presenteras i LGR11 för avsnittet om berättande texter och sakprosa, i 
svenskundervisningen, årskurs sju till och med nio.16 
 
För att eleven sedan ska kunna nå upp till ett E i ämnet Svenska, måste kriterierna för läsning 
uppfyllas för att de ska få ett godkänt resultat. De ska ha förmågan att göra enklare 
sammanfattningar utav de skönlitterära texter som de har läst och i dessa sammanfattningar ska 
de även kunna göra kopplingar till olika tidsepoker eller olika orsaker till varför en författare 
skriver på ett visst sätt. LGR11 skriver fram det som att eleverna ska kunna, genom bearbetning 
av materialet, visa att de uppnått grundläggande läsförståelse. Eleverna ska även kunna relatera 
utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor, till de verk de läser och sedan bygga sina 
resonemang på dessa. De ska även kunna se hur den skönlitterära texten har påverkats av olika 
historiska och kulturella sammanhang.17 
 

2.2 GENUS 

2.2.1 TERMEN GENUS – ETT BEGREPP MED MÅNGA INNEBOENDE BETYDELSER 

Genus är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika individer. Det kan betyda skillnader 
mellan könen, en hierarki mellan man och kvinna, en under- och en överordning. Connell skriver 
dock att i takt med att medvetenheten kring forskningen om kön ökade, ökade även behovet av 
en ny terminologi. Under 1970-talet infördes begreppet genus, som kommer från engelskans 
gender. Begreppet genus kom att fungera som en övergripande term för hela forskningsfältet för 
kön och studier om över- och underordning mellan man och kvinna. 

 
Connell skriver att termen kommer från grammatiken och kommer från den ordstam som 
betyder ’att producera’. Begreppet genus kom att syfta på specifika åtskillnader mellan olika 
former av substantiv i grammatiken. Dessa skillnader i grammatiken blev mer eller mindre att 
överensstämma med de skillnader som finns hos könen. 18 
 
Den vanligaste användningen av begreppet, menar Connell, är när vi talar om kulturella skillnader 
mellan kvinnor och män. Detta härstammar sedan från den biologiska uppdelningen av hanar 
och honor. Tanken bygger på de specifika skillnader som skiljer könen från varandra, men det 
finns motsättningar mot denna typ av tanke. De individer som motsätter sig den idéen, menar i 
sin tur på att fokus ska ligga på relationer istället för på skillnader. Detta betyder att genus ska 
handla om de sociala relationerna inom vilka olika grupper och individer utför olika handlingar. 
Genus handlar inte heller om de biologiska skillnaderna, hävdar Connell. Genus är en social 
struktur och har ett särskilt förhållanden till den biologiskt mänskliga kroppen. Den uppfattning 

                                                 
15 Skolverket. (2012). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. S. 222 
16 Ibid, S. 226 
17 Ibid, S. 230 
18 Connell, Raewyn. (2009). Om genus. S. 22-23 
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som finns övergripande i stora delar av samhället, är att genus behandlar skillnader mellan de 
biologiska könen. Människor är som de flesta arter, individer som fortplantar sig sexuellt och 
därmed är kropparna konstruerade efter detta ändamål. Connell menar att felet i den 
ovannämnda definitionen inte är att den fokuserar på kroppen eller den sexuella fortplantningen 
utan att de kulturella mönster som finns är avspeglingar av de skillnader som finns hos kroppen. 
Connell uttrycker definitionen av genus på följande sätt:19 
 

Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, 
och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar och 
sociala processer.20 

 
Hon menar här att begreppet genus syftar till hur samhället förhåller sig till den mänskliga 
kroppen och vilka konsekvenser detta kan få för människans privatliv samt hur detta kan komma 
att påverka framtiden. Genus är, som tidigare nämnt, en social struktur som innefattar arbete, 
kön, makt och sexualitet. Genus behandlar inte bara dessa aspekter enskilt utan det behandlar 
dem även samtidigt. I genusstrukturen kan det förekomma enskilda kulturella skillnader, men 
dessa är likväl genusstrukturer och ska betraktas som sådana. Dessa genusstrukturer menar 
Connell, kan verka oföränderliga men sanningen är att de ständigt förändras då det skapas nya 
situationer som genusstrukturer behöver anpassa sig efter.21 
 

2.2.2 GENUSSTRUKTURER OCH KÖNSMÖNSTER I VARDAGEN 

I vår vardag kan människor oftast avgöra direkt om de anser att en individ är av manligt eller 
kvinnligt kön. Connell menar att människor bygger upp det vardagliga liv de lever efter dessa 
åtskillnader. Exempelvis har samhället den normen att ett äktenskap ska bestå av en man och en 
kvinna. Offentliga arrangemang som sportaktiviteter delar vi ofta upp efter kön, dock inte alltid. 
Kvinnor och män har olika kläder, skor och accessoarer som är utformade efter vilket kön de 
tillhör. Connell skriver att detta sätt att arrangera saker är så vanligt och naturligt i samhället, att 
när någon går emot det givna könsmönstret för vad som är manligt och kvinnligt blir det en 
skandal. Homosexualitet är ett exempel som visar på när vissa individer reagerar. När två män 
eller två kvinnor väljer att dela sitt liv med varandra går det emot den norm och det könsmönster 
som säger att ett förhållande ska delas mellan en man och en kvinna.22 
 
Människor matas varje dag med hur män och kvinnor ska vara i reklam, TV och sociala medier. I 
vissa länder finns det även lagstiftningar kring hur otrohet och homosexualitet ska bestraffas. 
Tankar om hur kön ska vara, sprids även av andra individer i samhället: präster, lärare, föräldrar, 
far- och morföräldrar. Med detta menar Connell att genus inte är något som finns med oss direkt 
ifrån födseln utan det är ett blivande. Det hon menar med detta är att vi inte föds till vårt kön, 
utan att det är via samhällets konstruktion och uppfostran som avgör om vi blir man eller kvinna. 
Simone de Beauvoir myntade uttalandet: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”, redan under 
1900-talets första hälft.23 
 
Manligt och kvinnligt är inget som vi kan se som givet av naturen. Varje individ skapar sig själv 
även fast samhällets givna normer och mönster hjälper till att påverka människor och individer i 
deras skapande av en identitet. Många individer infinner sig frivilligt i den rådande könsordningen 
som finns i samhället, då det är den enklaste vägen. Alla gör dock inte detta. Det finns feminina 
män och maskulina kvinnor, vilket leder till att det finns tvetydiga genusindelningar. Det finns 
även tvetydiga genusindelningar i arbetslivet som exempelvis kvinnliga soldater, manliga 

                                                 
19 Connell, Raewyn. (2009). Om genus. S. 23-25 
20 Ibid, S. 25 
21 Ibid, S. 25-26 
22 Ibid, S. 17-18 
23 Ibid, S. 18 
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sjuksköterskor, kvinnliga familjeförsörjare och manliga hemmapappor. Dessa mönster bryter då 
mot de givna könsmönster, vilket leder till att andra individer sätter nedsättande termer på dem 
som fjollor, queer eller transgender. Enligt Connell är ordet transgender en nedsättande term.24 
 
På grund av dessa gränsöverskridanden, nämnda ovan, är det många andra individer som 
försöker påminna de gränsöverskridande individerna om var de verkligen hör till. Man vill 
återinföra ’den sanna kvinnligheten’, ’den manliga mannen’ och ’den sanna kärnfamiljen’. Connell 
menar att de ansträngda försöken att upprätthålla en manlig och kvinnlig uppdelning, visar på att 
de gränser som påstås finnas mellan man och kvinna, inte är stabila. Dessa gränser handlar även 
om ojämlikheter. Större delen av de maktpositioner som finns; präster, chefer, läsande individer i 
fattiga länder och företagsägare, utgörs av större delen män. Även respekten mellan kvinnor och 
män är ojämlik. I olika evenemang som sport, ses kvinnor som ett bihang till män och uttryck för 
deras begär. Komedier och humorprogram som har stereotyper som den dumma blondinen eller 
den jobbiga svärmodern, menar Connell bygger på ett förakt för kvinnor. Många gånger i 
samhället – i porrindustrin, religiös utövning och i medier – blir kvinnor förnedrade och blir ofta 
beskyllda för mäns moraliska snedsteg i samhället. Kvinnan som blir våldtagen hade en kort kjol 
som lockade mannen till sexuell aktivitet exempelvis.25  
 
Männen tjänar på dessa ojämlikheter som finns mellan kvinnor och män, dock tjänar männen 
olika mycket på dem. De män som följer det givna könsmönstret, är de som tjänar mest på 
ojämlikheterna, medan män som bryter mot könsmönstret i större eller mindre grad, är de som 
tjänar minst på ojämlikheterna då de kommer närmare de kvinnliga individerna. 

 
De män som avviker från det givna könsmönstret, riskerar att bli förnedrade via psykisk 
misshandel. Andra män som följer det givna könsmönstret kan vid vissa tillfällen riskera sitt eget 
liv. Connell ger ett exempel på byggarbetare som följer könsmönstret om den kroppsarbetande 
mannen, och på så sätt riskerar sitt eget liv i de arbetssituationer som de kan komma att utsätta 
sig för. Connell menar även att statistik visar på att män oftare dör i arbetsrelaterade olyckor än 
kvinnor.26 
 
Den genusordningen som finns är något som är politiskt konstruerat och är i behov av reformer, 
på grund av de orättvisor och lidanden som förekommer. Olika typer av reformrörelser har 
skapats för att se till att kvinnor får samma rättigheter och fördelar som männen. Då dessa 
reformrörelser skapades, skapades det även motrörelser vars syfte var att motverka de reformer 
som reformrörelserna kom med. Detta kan vara att de vill förhindra att kvinnor ska ha lika 
rättigheter på arbetsplatsen likväl som på andra platser i samhället. Anledningen till varför 
motrörelserna vill förhindra detta är på grund av att de inte kan dra nytta av kvinnors 
underordning om reformerna skulle få genomslagskraft.27 
 

3. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om läsning av skönlitteratur ur ett genusperspektiv att 
presenteras. Gunilla Molloy är en av de författare som kommer att vara betydande för denna 
bakgrund då hon i sin bok När pojkar läser och skriver, speciellt berör strategier och orsaker som 
pojkar använder sig av när de ska läsa eller varför de inte läser. Molloy skriver i sin bok att flickor, 
likväl som pojkar kan tycka att läsning är tråkigt, men att hon valt att lägga fokus på pojkar. 
Robin H. Boltz skriver i sin artikel om vad som kan komma att motivera pojkar, respektive 
flickor i deras läsning. Sarah Logan och Rhona Johnston utreder könsskillnader i attityder 

                                                 
24 Connell, Raewyn. (2009). S. 19 
25 Ibid, S. 20 
26 Ibid, S. 21 
27 Ibid, S. 21 
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gentemot läsning och skönlitteratur i sin artikel Gender differences in reading ability and attitudes; 
examining where these differences lie.   
 

3.1 ORDET ”TRÅKIGT” SOM ETT SKYDD FÖR NÅGOT ANNAT 

Alla har vi läst eller gjort försök till att läsa i skolan. För vissa kan det vara ett trevligt avbrott från 
skolans alla måsten, för andra kan det vara en pina och något de måste genomföra på grund av att 
läraren säger det och för att det står med i kursplanen för ämnet Svenska. Denna ovilja att läsa 
drabbar främst pojkar, menar Molloy. Jack Thompson, en amerikansk forskare, menar att de 
pojkar som motsätter sig läsningen och använder begreppet ”tråkigt”, är de som har fått lära sig i 
skolan att denna typ av aktivitet inte är något som är betingat med roligt. I detta sammanhang är 
det viktigt att lärare lär sig vad för innebörd ordet ”tråkigt” kan ha för dessa elever. Först bör 
läraren se över hur skönlitteraturen läses i skolan, och som andra åtgärd bör läraren se till vad 
tråkigt kan komma att betyda i olika situationer. Ordet ”tråkigt” kan ha många olika inneboende 
orsaker till varför det används. Det kan vara en täckmantel, ett skydd för läs- och 
skrivsvårigheter. Det kan även uttryckas som en form av argument för att eleven inte förstår 
meningen med att läsa. Det kan även vara ett uttryck om själva läsningen och skönlitteraturen.28 
 
”Tråkigt” kan även vara ett uttryck för något som är svårt, och behöver inte vara tråkigt som i 
långtråkigt. Molloy menar att då att det är pedagogens uppgift att visa eleverna att en läsuppgift 
kan bli mindre svår om den bearbetas på olika sätt. Det kan vara att läraren jobbar med boken på 
ett annorlunda sätt istället för att jobba med traditionell läsning. Man har även sett samband 
mellan läsning och skapandet av identitet. Barn och ungdomar som blir bättre läsare, väljer sedan 
sina vänner efter det. Barn som läser ofta eller mycket, umgås med andra barn och ungdomar 
som läser lika mycket som dem. Dessa ser ofta läsning som en alternativ fritidssyssla till sport och 
datorspel. De önskar ofta böcker i present och de uppmuntras och bekräftas av samhället som en 
läsande person. Detta gäller även för de individer som ses som svaga läsare, fast det blir den 
motsatta effekten. Problemet som dyker upp här är att barn som ses som svaga läsare får 
etiketten: ”en gång en svag läsare, alltid en svag läsare.” Även skolan kan påverka detta, antingen 
positivt eller negativt. Om en elev avvisar möjligheten till inlärning eller läsning och läraren ger 
upp på grund av detta avvisande, bidrar det till att eleven fortsätter att vara lässvag utan att någon 
åtgärd sätts in.29 
 
Flickor likväl som pojkar kan tycka att läsning av skönlitteratur är tråkigt i den skolbundna 
situationen, och deras situation är minst lika problematisk, men Molloy har valt att lägga fokus på 
pojkar på grund av det uttryck som börjat dyka upp. ”Pojkar läser inte” är ett uttryck som blir allt 
mer vanligt, både i skolan och i samhället. Molloy ser ett problem med detta och det är att det 
kan komma att fungera som en självuppfyllande profetia. Uttrycker andra individer detta 
tillräckligt ofta och länge, så kan det komma att bli en allmän sanning.30 
 
Det finns två huvudsakliga orsaker till varför pojkar kan komma att motsätta sig läsning. I) det 

kan bero på att de inte förstår innehållet och II) att eleven inte förstår meningen med vad som 

ska läras och varför man ska göra det. Molloy tror att det är orsak nummer två som är den 

rådande orsaken som gör att eleverna motsätter sig läsning. Detta gör det viktigt att eleverna får 

tillgång till kursplaner och de mål som finns för att I) se att läraren inte hittat på och fattat beslut 

utanför kursplanens ramar, II) för att de ska kunna formulera egna förslag och åsikter hur de 

olika målen kan nås och uppfyllas med olika metoder och III) för att kursplanen är ett dokument 

                                                 
28 Molloy, Gunilla.(2007). När pojkar läser och skriver. S. 9-10 
29 Ibid, S. 17-18 
30 Ibid, S. 9 
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som behöver tolkas, och Molloy tror att om man gör det tillsammans med eleverna kan 

tolkningsarbetet bli lättare.31 

3.2 LÄSNING OCH GENUS 

Molloy skrev, som tidigare nämnt, att påståendet ”pojkar läser inte” dykt upp i samhället. Detta 
påstående tycker hon inte är rättvisande då pojkar läser mer än vad andra tror, dock handlar det 
inte om texter som skulle anses rymmas inom svenskämnets ramar. Hon har i sin undersökning 
sett att pojkar även läser i skolan, om det finns tillfälle för dem att diskutera den lästa texten och 
att de då även uppskattar dessa boksamtal. Dock finns det olika orsaker och processer utanför 
skolans väggar som fortfarande ger stöd åt att pojkar inte läser. En av dessa faktorer är hur 
manlighet konstrueras utanför skolan, men de är även knutna till de olika värderingarna som 
finns, samt köns- och klasstillhörighet. De flesta pojkar har, oberoende av klass, en form av 
förkärlek till hjältar när de väl läser. Molloy menar att detta kan bero på att pojkar letar efter 
manliga förebilder, och om då dessa elever motsätter sig läsning i skolan, kan det då bero på att 
litteraturen som väljs handlar förmycket om kärlek och relationer? Dessa ämnen, kärlek och 
relationer, är något som pojkar flyr från i en viss ålder och skrämmer bort dem från läsningen av 
skönlitteratur. Molloy hävdar att anledningen till varför pojkar skyr läsning av dessa ämnen är för 
att de vill försöka hävda sin maskulinitet, och de anser att kärlek och relationer inte är en del av 
den. Svenskämnet är nära förknippat med ständiga reflektioner kring sina egna och andra 
erfarenheter, känslor och tankar, och sådana ämnen och egenskaper är starkt förknippade med 
kvinnor och kvinnliga egenskaper. Detta kan då bli problematiskt för pojkar i deras skapande av 
sin maskulinitet. Dock kan pojkar, menar Molloy, finna nöje i att läsa om hjältar som har känslor, 
som gör dem mer levande, även fast detta nöje motvilligt kan medges.32 
 
Lösningar till ovilja till läsning är att låta dem läsa böcker som det ”osar” manlighet om. Molloy 
pekar dock på det problem som dyker upp. Om pojkar ska läsa om maskulina män, vilken typ av 
maskulinitet ska det handla om? Molloy menar på att det finns många olika typer av 
maskuliniteter, och att skolan inte heller kan bidra till att reproducera de könsstereotyper som 
finns med hjälp av skönlitteraturen, bara för att öka pojkars lust till att läsa.33 
 
Molloy trycker på att det är viktigt att stödja eleverna i deras läsning. Hon menar på att bokval 
inte alltid ska ske enhälligt av läraren, utan förslagsvis låta eleverna välja egna böcker varannan 
gång. Detta leder till att eleverna kommer att välja de böcker som de själva tycker om och 
föredrar. Hon trycker även på vikten av samtal kring böcker, oavsett om bokvalet skett 
individuellt hos eleverna eller av läraren, och diskutera viktiga frågor som kan komma att dyka 
upp i och med läsning.34 
 
Molloy har även i en annan av sina böcker, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, lyft fram att den 
litteratur som idag läses i skolan är sådan skönlitteratur som lärarna många gånger själv läst när de 
själva gick i skolan. Många gånger är det även så att den litteratur som väljs, skrivna av manliga 
författare och kvinnliga sådana är underrepresenterade i dessa sammanhang. Dessa skönlitterära 
böcker kan omedvetet reproducera stereotypiska könsroller, även fast syftet med läsningen av 
skönlitteratur varit något annat. I sådana sammanhang krävs det diskussioner kring hur dessa 
könsroller förmedlas och hur de reproduceras.35 
 
Molloy menar även på att det framförallt är kvinnor inom läraryrket som främst jobbar med 
skönlitteratur. De gånger det förekommer en manlig svensklärare, tenderar de att jobba mer kring 

                                                 
31 Molloy, Gunilla.(2007). S. 18 
32 Ibid, S. 157-159 
33 Ibid, S. 158 
34 Ibid, S. 160 
35 Molloy, Gunilla.(2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. S. 308-309  
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skrivande, retorik och diskussioner. Även här reproduceras det att läsning av skönlitteratur är 
förknippat som kvinnlig aktivitet, medan män talar, skriver och diskuterar. Pojkar söker sin 
manlighet och kvinnlighet är det motsatta, och då det främst är kvinnor som läser försöker 
pojkarna att hålla sig borta från den, både på fritiden och i skolan.36 
 

3.3 MOTIVATION 

Läsning kräver att vi är motiverade och att vi känner för att läsa den valda boken. Boltz menar att 
det krävs kunniga lärare, en stor variation bland skönlitteratur och olika aktiviteter kring dessa 
böcker för att öka motivationen. Elever kan behöva få högläsning varvat med att prata om 
böckerna. Han menar dock för att detta ska fungera i klassrummet måste eleverna vara 
motiverade till att läsa.37 
 
Boltz tar upp Jeffrey Wilhelms, professor i engelsk utbildning, tankar kring pojkars relation till 
läsning. Han menar att orsakerna till varför olika former av texttyper, som exempelvis non-
fiction, kan komma att motivera pojkar har lite att göra med själva texten. Det handlar om hur 
dessa texter kan kopplas till den verkliga världen. Wilhelms menar att dessa texter går att koppla 
till den verkliga världen och det till det liv som eleverna lever, vilket gör att pojkar kan komma att 
tycka om denna typ av texter då de kan relatera till den.38 
 
Boltz tar upp en förklaring till varför pojkar inte läser lika mycket som flickor. Han menar att 
pojkar ser upp till män i deras liv, exempelvis en far eller en annan manlig förebild, och generellt 
läser män inte lika mycket som kvinnor. Pojkar ser på världen som en plats fylld med olika regler 
och redskap. Det uppdrag som de har i världen då är att förstå de reglerna och de olika redskapen 
för att kunna utföra olika typer av uppgifter i det privata livet. Nyhetstidningar och 
instruktionsböcker, är sådana texter som är korta och informativa, men som hjälper pojkar med 
deras uppgifter och som stillar behovet av läsning. Boltz hänvisar då till Michael Sullivan, som 
menar att dessa typer av texter inte hjälper till skapa en långsiktig och språkrik läsupplevelse, 
vilket behövs för att pojkar ska kunna utvecklas till mogna läsare. Något annat som kan komma 
att påverka pojkars läsning är hur föräldrar och lärare reagerar på de böcker som pojkar kan 
komma att tycka om. Boltz menar att pojkar tycker om böcker om bilar, motorcyklar, reptiler och 
sport. I detta fall behöver böckerna även ha ett attraktivt omslag för att de ska vara tilltalande för 
dem. Pojkar väljer dessa böcker för att de innehåller information och för att de är underhållande 
för dem, inte för att de har en historia att berätta eller för att de har skönlitterärt värde. När de väl 
väljer böcker som har en handling eller skönlitterärt värde väljer de oftast böcker inom genrerna 
skräck, science-fiction, humor, action eller äventyr, menar Boltz. På grund av att traditionella 
mansroller inte uttrycker eller talar om känslor eller erfarenheter, kan pojkar vara motvilliga att 
diskutera olika texter på en offentlig arena som exempelvis i klassrummet. Det finns även den 
synen att pojkar som lyckas med grundskolan och akademiska studier inte ses som riktiga män, då 
det inte anses vara maskulint att lyckas akademiskt.39 
 
Att förstå elevers läsvanor och läspreferenser, vad de föredrar att läsa, kan ge information om de 
enskilda individerna. Då många lärare jobbar med elever under en längre period, får de 
information om vem den enskilda eleven är, hur hen fungerar och vad hens intressen är. Denna 
information är viktig då den hjälper lärarna att matcha böcker och individer, och på så sätt även 
öka motivationen till läsningen. För att få tillgång till denna information menar Boltz att det krävs 
en kontinuerlig dialog mellan eleven och läraren.40 
 

                                                 
36 Molloy, Gunilla.(2003). S. 310 
37 Boltz, Robin H.(2007) What we want: Boys and girls talk about reading. S. 1-2  
38 Ibid, S. 2 
39 Ibid, S. 2-3 
40 Ibid, S. 3 
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Boltz skriver att vuxna många gånger vill att pojkar ska välja böcker som hjälper dem att bli 
mogna läsare genom att läsa om sådant som ger dem möjlighet till reflektion och empati kring 
känslor. Dessa egenskaper, enligt en del pojkar, är sådana som karaktäriserar så kallade 
”flickböcker”, böcker som flickor framförallt läser. Detta på grund av att flickor är mer 
motiverade att läsa om relationer och karaktärer med känslor, än vad pojkar är. Bra böcker är 
sådana böcker som flickor väljer att läsa och som är utformade på det sättet som flickor tänker. 
Detta göra att läsning av skönlitteratur i skolan framförallt gynnar kvinnor. Många gånger när 
elever ska skriva bokrecensioner får de ofta inte välja böcker som är non-fiction, nyheter, 
serietidningar eller webbsidor för att basera sin bokrecension på. Dessa är sådana texter som 
motiverar pojkar att läsa och dessa kommer sällan eller aldrig med på listor på texter som kan 
väljas i olika lässammanhang. Detta gör att lärare många gånger är mindre respektfulla gentemot 
pojkars läspreferenser än mot flickors.41 
 
Boltz kommer fram till i sina slutsatser att läsning är viktigt för både pojkar och flickor, men på 
grund av olika orsaker. Pojkar vill läsa om action och äventyr, även fast boken de kanske läser är 
non-fiction. Flickor å andra sidan läser hellre böcker som har en handling som behandlar känslor 
och relationer. Pojkar och flickor vill läsa och de kommer att läsa om de ges den möjligheten i 
klassrummet, men för att säkerställa motivationen gäller det att finns ett intresse för vad som ska 
läsas. Boltz ger då förslaget att det viktiga är att eleverna själva får välja böcker eller texter som 
tilltalar dem, och på så sätt öka motivationen till läsning. 42 
 

3.4 ATTITYDER MOT LITTERATUR OCH LÄSNING 

Attityder gentemot skönlitteratur och läsning av den varierar mycket från individ till individ, men 
det går även att studera skillnader mellan könen. Elevers attityder gentemot läsning av 
skönlitteratur är en av de viktiga faktorer som kan komma att påverka hur ofta elever kan komma 
att läsa skönlitteratur, både i skolan och på fritiden. Logan och Johnston har sammanställt en del 
forskning från ett flertal forskare, Christine Hall och Martin Coles et alt, som visar att flickor 
generellt har en mer positiv attityd än vad pojkar har när det kommer till läsning av litteratur. 
Denna skillnad i attityder mellan könen har visat sig finnas i alla skolåldrar. Logan och Johnston 
har funnit att dessa attityder mot läsning av skönlitteratur tenderar att bli mer negativa medan 
eleverna blir äldre, även fast flickors attityder har visat sig hålla sig på en mer stabil nivå än 
pojkarnas. Det har även visat sig att pojkar och flickor har olika preferenser när det kommer till 
läsning: vad de vill läsa, vilka läsvanor de har samt vilka intressen de har som formar deras 
bokval. Som tidigare nämnt ovan, läser flickor generellt mer än pojkar och de har många gånger 
en bättre läsförmåga än vad pojkar har vilket gör att de kan ta upp innehållet på ett bättre sätt.43 
 
Logan och Johnston hävdar att det finns ett samband mellan läsförmåga och attityder gentemot 

läsning av skönlitteratur. I en internationell studie visade det sig att de elever som hade en positiv 

attityd mot läsning även hade en bättre läsförmåga, än de som hade en generellt negativ attityd. 

Författarna till artikeln hävdar att läsförmågan och attityderna gentemot läsning påverkas av tiden 

och då på grund av att eleverna blir äldre och att de kontinuerligt får reaktioner och återkoppling 

på det de läser. Detta kan leda till att deras attityder gentemot läsning kan komma att påverkas 

negativ eller positiv beroende på hur återkopplingen och reaktionerna är från andra vuxna. Logan 

och Johnston ger ett exempel på hur en elev som är en sämre läsförmåga och får i sin 

återkoppling till läraren höra att denne måste läsa mer för att öka den, kan eleven få en negativ 

                                                 
41 Boltz, Robin H.(2007), S. 3 
42 Ibid, S. 16 
43 Logan, Sarah & Johnston, Rhona. (2009). “Gender differences in reading ability and attitudes: examining where 
these differences lie” i Journal of Research in Reading. 32(2). S. 199-200 
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inställning på grund av att hen inte är tillräckligt bra. Således blir läsningen av litteratur 

frustrerande och negativt laddad och därmed även attityden negativ.44 

 
Logan och Johnston menar att det finns tre andra faktorer som påverkar elevers attityder 
gentemot läsning av skönlitteratur. I) Attityder mot skolan, där en positiv attityd mot läsning även 
öppnar upp dörrar till andra ämnen vilket då kan leda till positiva skolresultat. Om de har bra 
grundläggande färdigheter i läsning har de förmågan att prestera bättre i skolan, och på så sätt 
även ha större positiv attityd mot dels läsning och dels skolan. II) Tro på sin egen förmåga. 
Logan och Johnston menar med detta vilken form av tilltro elever har till sin egen förmåga i 
relation till en viss uppgift. Relationen mellan tilltro till sig själv och läsförmågan blir bättre med 
tiden. Beroende på vilken självkänsla en elev har till sig själv kan det påverka eleven antingen 
positivt eller negativt, vilket då även kan påverka tilltron till sin egen läsförmåga och i sin tur 
attityder gentemot läsning av skönlitteratur. III) Stödgrupp. Med denna faktor menar Logan och 
Johnston att flickor generellt tar hjälp av varandra och läraren medan pojkar generellt hellre 
jobbar självständigt, och detta på grund av att de kan vara mer tävlingsinriktade än flickor. 
Stödgrupper som hjälps åt har större chans att lyckas med given uppgift och på så sätt bättra sitt 
resultat och i slutändan även sin självkänsla och tilltron till sin egen förmåga. Detta gäller även i 
läsning av skönlitteratur, där det kan finnas en viss uppgift knuten till läsningen av skönlitteratur. 
Flickor kan diskutera och reflektera tillsammans om en viss boks innebörd, medan pojkar hellre 
jobbar själva.45 
 
Artikelförfattarna påstår att pojkar är underpresterande i skolan och att denna skolprestation skär 
igenom både kulturella och språkliga barriärer. Pojkar presterar generellt sämre än flickor i 
läsning. I Storbritannien har studier gjorts på varför pojkar är underpresterande i skolan och det 
har kommit förslag på att styrdokumentet för grundskolan i landet kan vara alltför feminiserade, 
styrdokumenten som behandlar läsning av skönlitteratur är mer riktat mot flickors läspreferenser. 
En annan orsak kan vara att läraryrket har stämpeln som ett feminint yrke på grund av att stora 
delar av lärarkåren är kvinnor. Detta kan då leda till att undervisning där läsning av skönlitteratur 
kommer in, feminiseras och därmed får även läsning av skönlitteratur en feminin stämpel. Detta 
kan göra att pojkar drar sig undan från läsning då de anser att denna form av aktivitet inte hjälper 
dem i sökandet och skapandet av sin egen maskulinitet.46 
 
I sin artikel skriver Logan och Johnston i sin diskussion om den undersökning och de resultat de 
fått av den undersökningen de genomfört. Det visade sig för dem att flickor läste mer än vad 
pojkar gjorde, både i antalet böcker och hur ofta, men de hade även generellt positiv attityd 
gentemot läsning av skönlitteratur. I deras studie visade det sig att det var flickor som var 
gynnade både i läsförmåga och positiva i sin attityd gentemot skönlitteratur. Det visade sig även 
att pojkars attityder mot ett visst ämne var nära knutet till attityder till andra ämnen. Om de 
exempelvis har en generellt negativ attityd gentemot skolan, så kan de även ha en generellt 
negativ attityd mot läsning. Logan och Johnston tror då att pojkar framförallt skulle gynnas av 
lärarledda lektioner som syftar till att öka läsförmågan, bättra på attityden gentemot läsning samt 
att bättra deras självförtroende till deras förmåga. De avslutar sin artikel med att påpeka att hur 
ofta en elev läser, är viktigt då en elev som läser ofta skapar sig en/ett: bättre förståelse för 
ordigenkänning, större ordförråd, bättre läsförståelse, bättre språkligt uttal samt större generell 
kunskap.47 
 

                                                 
44 Logan, Sarah & Johnston, Rhona. (2009), S. 200-201 
45 Ibid, S.201-202 
46 Ibid, S. 202-203 
47 Ibid, S. 207-208, 210- 211 
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4. TEORETISKT RAMVERK 

Under denna rubrik kommer det teoretiska ramverket att presenteras. Ramverket kommer att 

bestå av Raewyn Connells tankar om hur maskulinitet skapas och konstrueras i samhället. Fokus 

kommer att ligga på Connells formuleringar av maskuliniteter på grund av att analysen kommer 

att gå in på skillnader mellan pojkars och flickors attityder kring skönlitteratur. Detta kräver då en 

genusteori som separat behandlar maskuliniteter för att kunna skapa förståelse kring pojkars 

attityder kring skönlitteratur. I analysen kommer Connells fyra olika kategorier om maskuliniteter 

fungera som ett av två analysverktyg för att tydliggöra pojkars attityder om skönlitteratur och på 

så sätt komma åt aspekten varför de har den attityden som de har. 

Även Yvonne Hirdmans fyrdelade genuskontrakt kommer att presenteras, där hon försöker 

förklara vilka skyldigheter och rättigheter män och kvinnor har gentemot varandra i detta 

kontrakt. Detta genuskontrakt kommer att vara behjälpligt för att se om det kan finnas någon 

form av över- och underordning i läsningen och även se om elever följer de roller som förväntas 

av dem i sin läsning av skönlitteratur. Hirdmans fyrdelade genuskontrakt kommer vara det andra 

analysverktyget för att tydliggöra det som jag nämnt ovan.  

4.1 DEN SKAPADE MANNEN 
Precis som med genus, skapas maskuliniteter i det vardagsliv som människor lever i, och det är 
även i dessa sociala relationer som tanken om den sanna maskuliniteten skapas och reproduceras. 
De ekonomiska och de institutionella aspekterna av vardagslivet är här av betydelse då det läggs 
vikt vid olika typer av maskuliniteter, och på så vis är genus motsägelsefullt.48 
 
Tankar och idéer som hävdar att maskuliniteter behöver förändras leder oftast inte vidare till 
någonting. Connell menar på att det är på grund av att det finns en form av övertygelse om att 
män inte kan förändras. Då män inte kan förändras är det heller inget handlingsutrymme för att 
maskulinitet ska förändras. Den masskultur som människor lever i och de olika medier som finns, 
försöker framhäva att det finns en form av sann maskulinitet. Dessa försöker framhäva den 
verkliga eller den naturliga mannen, tillsammans med den djupa maskuliniteten. Många olika 
typer av rörelser delar den uppfattningen att dessa maskuliniteter är idealet, som exempelvis 
kristna fundamentalister och särartsfeminister. Den sanna maskuliniteten förväntas ha sin 
utgångspunkt i den biologiska kroppen. Denna maskulinitet finns inom kroppen hos en man eller 
så uttrycker det något om mannens kropp. Connell beskriver det som att kroppen driver på olika 
handlanden, exempelvis som att män är av naturen mer aggressiva än kvinnor. Den manliga 
kroppen kan även sätta begränsningar som exempelvis förmågan att skaffa barn. Män har ett visst 
handlingsutrymme men även begränsningar inom den egna maskuliniteten.49  
 
För att tydliggöra den genusstruktur som finns menar Connell på att det behövs en tredelad 
modell som synliggör detta. Denna modell tar upp tre aspekter: makt, produktion och katexis. 
Maktaspekten är den del som talar om patriarkatet, mäns överordning och kvinnors 
underordning. Detta är den övergripande maktrelationen även om det finns andra maktrelationer 
där kvinnor är överordnade männen. Connell ger exempel på en sådan situation och det är när 
kvinnor har ledarroll i form av lärare och där männen har en elevroll.50 
 
Med produktionsaspekten menar Connell att det finns genusmässiga arbetsfördelningar som alla 
är bekanta med. Vissa arbeten förknippas med de olika könen, vilket leder till att män och 
kvinnor förknippas med olika arbetsuppgifter. I denna aspekt av genusstrukturen bör man se till 
den ekonomiska avkastningen som vissa typer av arbete ger. Den ekonomiska avkastningen 

                                                 
48 Connell, Raewyn.(1996) Maskuliniteter. S. 55 
49 Ibid, S. 69 
50 Ibid, S. 97 
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framträder tydligt då det främst är män som äger större bolag och har tillgångar till större 
rikedomar. Connell menar på att detta inte är en tillfällighet utan att det handlar om en social 
konstruktion där det är en del av normen för maskulinitet.51 
 
Den tredje aspekten i Connells genusstruktur är katexis. Nationalencyklopedin beskriver katexis 
som: ett centralt begrepp i psykoanalytisk teori, definierat som en känsloladdning knuten till föreställningen om 
ett objekt eller en handling.52  I Connells katexis ser man ofta till sexuell lust eller åtrå som något 
naturligt. Connell menar att åtrån och den sexuella lustens genuskaraktär är tydlig. I detta 
sammanhang väcks det även politiska frågor; om en relation handlar om tvång eller gemenskap, 
lika så en- eller ömsesidig njutning, mellan man och kvinna.53 
 

4.2 CONNELLS TEORETISKA RAMVERK 

Connell menar att genus är ett sätt att strukturera olika praktiker på, så kommer det även att ingå 

i andra sociala strukturer. Genus som begrepp skär igenom strukturer som både raser och klasser. 

En vit mans dominans över en annan vit kvinna, men den vita mannens dominans ställs även i 

relation till svarta män. För att vi ska kunna förstå genus, menar Connell, att vi måste se bortom 

själva begreppet och se till klass, ras och globala orättvisor.54 

Connell talar om att det finns relationer mellan maskuliniteter och dessa delar hon in i fyra olika 
kategorier: den hegemoniska maskuliniteten, den underordnade maskuliniteten, delaktig 
maskulinitet och den marginaliserade maskuliniteten. I denna uppsats kommer endast tre 
förstnämnda att tas med, då det endast är de tre som återfunnits i analysen. Teorin bygger då på 
att det finns skillnader mellan maskuliniteter och även dessa har en form av över- och 
underordning.55 Vid tiden för skrivandet var Connell man och hette Robert. Hon bytte sedan kön 
och blev Raewyn, därmed kommer hon även kallas Raewyn i fotnoterna.   
 

4.2.1 HEGEMONISK MASKULINITET 

Hegemonisk maskulinitet definierar Connell som en form av system av genuspraktiken som har 
svar på frågan om patriarkatets legitimitet. Här garanteras i många fall mäns överordning över 
kvinnor. Dock menar Connell att de mest iögonfallande bärarna av den hegemoniska 
maskuliniteten inte behöver vara de mäktigaste. Filmstjärnor eller andra typer av män som 
framträder i media, som ses som ideal, kan i verkligheten vara de som befinner sig längst från det 
hegemoniska mönstret privat. Connell hävdar dock att hegemonisk maskulinitet endast 
framträder om det finns ett samband mellan kulturella ideal och institutionell makt. Det handlar 
om ett kollektiv, exempelvis inom militären eller inom staten. Det som kännetecknar den 
hegemoniska strukturen är framförallt det framgångsrika hävdandet, istället för våldet, menar 
Connell. När villkoren för patriarkatets försvar förändras, är det vissa typer av maskuliniteter som 
undergrävs vilket leder till problem när dessa ska hävda sig. I detta fall kan nya maskuliniteter 
kliva fram och skapa nya hegemonier.56 
 

4.2.2 UNDERORDNAD MASKULINITET 

Underordningen bygger på ett kulturellt ramverk, menar Connell. I detta ramverk finns särskilda 
genusrelationer som baseras på mäns olika relationer till varandra. En mans överordning mot en 
annan mans underordning. Connell hävdar att detta syns tydligt i västvärlden, där man ser 
heterosexuella mäns överordning och homosexuella mäns underordning. Även om den 

                                                 
51 Connell, Raewyn. (1996), S. 98 
52 http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/katexis 
53 Connell, Raewyn. (1996), S. 98 
54 Ibid, S. 99 
55 Ibid, S. 100 
56 Ibid, S. 101 
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homosexuella maskuliniteten är den mest iögonfallande, är det inte den enda maskuliniteten som 
är underordnad. Connell skriver att en del heterosexuella män är utestängda och underordnade 
den dominanta cirkeln. Detta kännetecknas via olika typer av smädelser mot den manliga 
individen. Dessa smädelser och nedvärderingar bygger femininet som anses vara sämre än 
maskulinitet. Dessa män anses inte inneha en sann maskulinitet och därav får de en underordnad 
position.57 
 

4.2.3 DELAKTIGHET 

Den normaliserade maskuliniteten stöter på problem i vardagslivet då det är få män som lever 
upp till detta ideal. Det är även, som tidigare nämnt, få som utövar den hegemoniska 
maktutövningen, men det är många som drar nytta av den. Detta leder till att de tillgodogör sig 
en patriarkalisk ställning och fördelar, där män är överordnade och kvinnor underordnade. Dessa 
maskuliniteter är konstruerade på ett sådant sätt där de drar nytta av den patriarkala utdelningen 
utan att löpa några risker att nyttja dem. Connell menar då att de då är delaktiga då de utnyttjar de 
fördelar som finns med att vara en överordnad man, utan att på något sätt riskera att bli skadade. 
Denna maskulinitet är tydligt konstruerad då den innehåller kompromisser med kvinnor i form 
av exempelvis faderskap eller äktenskap. Dessa män som drar nytta av patriarkatet och är 
delaktiga, är de män som respekterar sina fruar, systrar, mostrar och mödrar. De använder inte 
heller någon form av våld mot dessa. De kan i vissa fall utföra delar av hemarbetet och delar även 
sin inkomst med familjen för att kunna sörja för medlemmarna.58 
 

4.3 YVONNE HIRDMAN OCH DET FYRDELADE GENUSKONTRAKTET 

I Hirdmans Genus – om det stabilas förändring, talar hon om det stereotypiska genuskontraktet som 
kommer att utgöra den andra teorin för analysen av uppsatsens material.  
 
I detta kontrakt behandlas mäns och kvinnors rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. 
Teorin delar hon i fyra delar, I) Ordet. Denna del behandlar ordet kontrakt och hur det används i 
relation till genuskontraktet. II) Innehållet. Här skriver Hirdman om vilka roller män och kvinnor 
bör ha i samhället. III) Rationalitet. Här skriver hon om hur det är att skapa begreppet 
genuskontrakt som en grund för att kunna teoretisera något som varit svårt att ringa in och 
fastställa.  
IV) (De)formering. Denna del handlar om vilket handlingsutrymme män och kvinnor har inom 
genuskontraktet. Hirdman delar in detta genuskontrakt i ett försök att skapa förståelse kring 
teorin.59 
 
I detta avsnitt kommer vart och ett av de fyra delarna att gås igenom på ett djupare plan för att till 
fullo förstå Hirdmans teori kring genuskontraktet. 
 

4.3.1 ORDET 

Hirdman menar att själva ordet kontrakt kan vara svårt att greppa i relation till genus. Hon menar 
att beroende på vilken individ det är som tänker på ordet kontrakt, kan det få olika innebörd. 
Dock är det generella tankar om att ordets inneboende betydelse handlar om två jämbördiga 
individer som sitter ner vid ett bord och skriver på ett papper där båda parter accepterar 
nedskrivna överenskommelser. Denna betydelse av ordet kontrakt, anser Hirdman, inte är 
tillräcklig då denna handling tidigare i vår historia har kännetecknats som en manlig aktivitet. 
Kvinnor hade tidigare inte den rättigheten att signera sådana viktiga papper, som ett kontrakt.60 
 

                                                 
57 Connell, Raewyn. (1996), S. 102-103 
58 Ibid, S. 103 
59 Hirdman, Yvonne. (2003). Genus – om det stabilas föränderliga former. S. 84, 85, 87, 90 
60 Ibid, S. 84 
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Hirdman vänder sig till ordets etymologiska härstamning, latinets con-tractere: att dra samman. Från 
denna latinska betydelse av ordet kontrakt försöker hon sedan skapa en förståelse för vad ordet 
genuskontrakt betyder. Hon menar att ordet genuskontrakt handlar om en kulturell nedärvd och 
styrd överenskommelse som finns mellan de båda könen. Den gemensamma överenskommelsen 
är sammandragande, men könen skiljs åt på grund av att de har olika förpliktelser, skyldigheter 
och rättigheter. Begreppet försöker ringa in är det strukturella tvång som båda könen tyngs av 
samtidigt som begreppet antyder att det skulle finnas utrymme till förhandling. Begreppet 
försöker även skapa förståelse av fördelar som kan upplevas av de båda könen i denna styrda 
överenskommelse.61 
 

4.3.2 INNEHÅLLET 

Ordet ”bör” i relation till man och kvinna är välkänd menar Hirdman. Hon hävdar att det 
handlar om vilka roller män respektive kvinnor förväntas ha i samhället. Män ”bör” ta hand om 
kvinnor och kvinnor ”bör” bli beskyddade utav männen. Att män ska ta hand om kvinnor, är en 
grunduppfattning där denna handling är en av de förpliktelser som män har. Mannen ”bör” alltid 
beskydda och sörja för kvinnan, medan kvinnan ”bör” bli beskyddad och ”bör” ta hand om 
mannens hem och hushåll. Hirdman ger exempel på de roller som män och kvinnor ”bör” ta, 
och satt detta i relation till den Franska revolutionen. Under den tidsperioden envisades vissa 
kvinnor att få vissa lika rättigheter som männen. I detta fall var det att få bilda klubbar och gå på 
vissa evenemang som endast var tillåtna för det manliga könet. Kvinnorna tog inte den roll som 
förväntades av dem och en fransman, Pierre Chaumette, menade på att dessa kvinnor var 
skamlösa och att de ville bli män. Han undrade om dessa kvinnors makar inte hade tagit 
tillräckligt hand om dem. I detta sammanhang förväntas mannen ta rollen som beskyddare och 
omhändertagande av kvinnan, medan kvinnan förväntas ta rollen som en osjälvständig och svag 
individ, utan förmågan till att ta egna initiativ. Kvinnor hade ingen rätt att lämna sin plats – 
hemmet – och de skulle förhålla sig till de regler och paragrafer som deras roll hade, som att föda 
barn eller att sköta hemmet. Om hon följde dessa regler och paragrafer som fanns för hennes 
kön, fick hon i utbyte mannens beskydd. Detta betydde att mannen och kvinnan skulle acceptera 
detta och vara tacksamma för de olika omhändertagandens plikter som de hade gentemot 
varandra.62 
 

4.3.3 RATIONALITET 

Hirdman skriver att skapandet av ett begrepp som genuskontrakt handlar i första hand om att 
skapa något som går att teoretisera kring, utan att det rör på sig. Omhändertagandet skiljer sig 
beroende på tider, klasser, perioder och platser. En kvinnlig monark var övervakad hela tiden, 
medan en hantverkarhustru kunde arbeta ute i sin makes verkstad, men begreppet handlar 
fortfarande om vilka olika skyldigheter och rättigheter de olika könen har gentemot varandra. 
Hirdman menar att det stereotypiska genuskontraktet har sett ut på samma sätt genom tiderna: 
mannen som omhändertagande och kvinnan som den omhändertagne. Han har fortfarande 
skyldigheter och rättigheter jämtemot Henne, och Hon har skyldigheter och rättigheter gentemot 
Honom. Dessa skyldigheter och rättigheter kan utgöra både möjligheter och begränsningar 
gentemot den andra parten. Det är dessa skillnader som genuskontraktet försöker ringa in, fånga 
och klargöra.63 
 
Hirdman förklarar vidare, för att vi ska förstå det mönster av genusbunden rationalitet måste vi 
se hur kontraktsmöjligheter formar kvinnans handlande. Kvinnans handlingar måste alltid gå via 
mannen, då det är han som styr hela hennes värld och liv. Utan honom kommer hon inte ut i 
världen och kan upptäcka den. För att få tillgång till den världen måste Hon göra sig tillgänglig i 

                                                 
61 Hirdman, Yvonne. (2003), S. 84 
62 Ibid, S. 85 
63 Ibid, S. 88 
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form av kropp, kön, hushållerska och arbetsdjur. Hon får beskydd av Honom, om Han får 
tillgång till hennes kropp.64 
 

4.3.4 (DE)FORMERING 

Denna fjärde del av genuskontraktet handlar om hur kvinnan bidrar till att reproducera sin egen 
underordning i genuskontraktet. Hirdman uttrycker det som att kvinnans handlingsutrymme 
endast finns inom genuskontraktets ramverk. Kontraktets villkor berör och är hela hennes liv, 
och det är hennes handling som återskapar och reproducerar detta mönster av underordning. 
Hennes handlingsmönster kan endast ske inom ramverket och aldrig utanför det. Oavsett vilken 
handling kvinnan utför, är det Hennes handling som håller Henne kvar inom kontraktets väggar. 
Därmed innebär själva begreppet deformering att man accepterar kvinnans handlingar endast 
inom dessa väggar. Med sina handlingar visar kvinnan vad som är tillåtet, och då endast inom 
kontraktet och det är endast där som mer handlingsutrymme kan skapas.65 
 
Denna underordning som kvinnor reproducerar skapar en form av slavmentalitet och skapar inte 
någon form av glada eller fria själar. Den skapar rädsla, osäkerhet och ointresse för omvärlden. 
Om vissa platser inte är tillgängliga för vissa individer, menar Hirdman att det finns risk för att de 
vänder sig bort från det som de inte har tillgång till. Kvinnan väljer då att hålla sig till det som är 
välkänt, där hon inte behöver utmana sig själv till nya och okända handlingar. Det välkända håller 
henne kvar.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Hirdman, Yvonne. (2003), S. 89 
65 Ibid, S. 91 
66 Ibid, S. 92 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultatet ifrån enkätundersökningen att presenteras och analyserar utifrån 

Connells teori om fyrdelade maskuliniteter, dock kommer endast tre av kategorierna att 

användas, och Hirdmans fyrdelade genuskontrakt. Presentationen av resultatet kommer ske i 

form av diagram för att tydligt visa elevers attityder kring skönlitteratur. Även separata 

kommentarer som eleverna har lämnat i enkäten kommer att tas med och analyseras. 

Ytterligare att poängtera är att resultatet i denna uppsats kan tolkas olika sätt ur olika teoretiska 
perspektiv. Då uppsatsen har, som tidigare nämnt, två olika genusteorier för att analysera 
resultatet så kommer inte några andra teoretiska perspektiv att tas med. 
 

5.1 OLIKA FÖRVÄNTNINGAR – EN BÖRJAN TILL ATTITYDER? 

 

 
Figur 1 

Det ovanstående diagrammet visar hur mycket pojkar respektive flickor läser på fritiden. I detta 
diagram syns det att majoriteten, 94 %, av pojkarna läser 0-1 timme i veckan på fritiden. Det är 
endast 6 % av pojkarna som deltagit i studien som svarat att de läser 2-3 timmar i veckan. 
 
Ur Hirdmans teoretiska perspektiv, genuskontraktet, menar man på att kvinnors handlande inte 

kan ske utanför det ramverk som finns uppsatt för dem. I detta fall ser man att flickorna läser 

generellt mer i veckan än vad pojkarna gör, och detta inom den ramen. Som det verkar, har 

flickorna en mer positiv attityd kring skönlitteratur på grund av att denna typ av aktivitet 

förknippas som en kvinnlig aktivitet. Pojkarna å andra sidan verkar ha en mer negativ attityd till 

läsning av skönlitteratur, och detta på grund av att den formen av aktivitet inte förknippas med 

maskulina förehavanden. Det förväntas av flickor att de ska läsa mer än pojkarna, och av 

pojkarna förväntas det att de inte ska läsa lika mycket som flickorna. Flickorna och pojkarna 

hjälps därmed åt att reproducera den könsordning som finns när det kommer till läsning av 

skönlitteratur: flickorna tillåts läsa mer och ska läsa mer eftersom att det förväntas av dem, medan 

det inte finns lika stora förväntningar på pojkarna att utföra samma sak. Det finns alltså en form 

av rolltagande i denna relation: flickor ska vara duktiga och läsa medan pojkar ska ta rollen som 

de maskulina männen som inte läser. Denna form av rolltagande skapas i samhället och flickor 

och pojkar förväntas ta dessa roller. Även fast det finns ett ramverk kring pojkarna behöver de 
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inte hålla sig inom det på samma sätt som flickorna. I skolan förväntas pojkar att läsa 

skönlitteratur, men gör de inte det är det heller inget större brott eftersom att de följer sin 

maskulinitet. Flickor å andra sidan förväntas att läsa skönlitteratur och det förväntas även av dem 

att de ska läsa mer än pojkarna. Figur 1 visar tydligt här att flickorna håller sig innanför 

ramverkets reglar och både pojkar och flickor uppfyller de förväntningar som finns eller inte 

finns på dem utanför skolans väggar. 

 

 
Figur 2 

I figur 2 ser vi att pojkarna läser mer i skolan än vad de gör på fritiden. Även flickorna läser mer 
skönlitteratur. Generellt läser majoriteten av pojkarna, 88 %, och flickorna, 72 %, 0-1 timme i 
veckan. 12 % av pojkarna och 22 % av flickorna uppger att de läser skönlitteratur 2-3 timmar i 
veckan i skolan, medan det endast är flickorna, 6 %, som läser skönlitteratur 4-5 timmar i veckan.  
 
Inom skolans väggar finns det andra förväntningar på pojkar och flickor än vad det finns utanför. 
Inom skolans väggar förväntas det av pojkar att de ska ta till sig av undervisningen, där läsning av 
skönlitteratur ingår. Detta gör att det skapas ett nytt ramverk för både pojkar och flickor som de 
ska förhålla sig till. Här syns det att pojkar läser mer i skolan än på fritiden, men detta för att det 
förväntas av dem, och inte för att de möjligtvis har en mer positiv attityd till skönlitteratur. 
Flickor läser även de generellt mer i skolan för att det förväntas även av dem att de ska läsa. 
Flickorna läser även här mer än vad pojkarna gör. Anledningen till detta kan även här förklaras 
med hjälp av Hirdmans kontraktsteori. Flickor, precis som tidigare, förväntas läsa mer än pojkar 
då detta förknippas med kvinnliga förehavanden, vilket pojkarna i största möjligaste mån verkar 
undvika, men de läser ändå mer för att det förväntas av dem i skolan. Flickorna å andra sidan 
läser ännu mer än vad de gör på fritiden, och detta kan bero på att de har större förväntningar på 
sig att göra det inom skolans väggar. Utifrån Hirdmans teori om genuskontraktet skulle figur 2 
kunna förstås på så sätt att flickorna har ett större omfång av regler och paragrafer att förhålla sig 
till då läsning av skönlitteratur förknippas som en kvinnlig aktivitet. Det förväntas av dem att de 
ska läsa mer i skolan än pojkarna och det förväntas även av dem att de ska vara mer aktiva när 
det kommer till läsning. Av pojkarna verkar det som, ur Hirdmans teoretiska perspektiv, att de 
enda förväntningarna pojkarna har när det kommer till läsning av skönlitteratur är att de läser och 
att de inte ska läsa mer än flickor då detta inte anses tillföra deras maskulinitet någonting, 
eftersom att den aktiviteten anses tillhöra de feminina aktiviteterna. 
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5.2 DEN SPÄNNINGSSÖKANDE POJKEN OCH DEN KÄNSLOSAMMA FLICKAN 

 
Figur 3 

Figur 3 visar vilken genre pojkar respektive flickor har läst senast på fritiden som de tyckt varit 
bra. På denna fråga har eleverna fått svara på vad boken hette och därefter har dessa böcker 
placerats in i genrer. Som tidigare visat i figur 1 och 2 kan man se att pojkar faktiskt läser, men de 
läser inte lika mycket som flickorna. Utifrån de svar som eleverna har skrivit ner, växer ett 
mönster fram. De attityder som pojkarna har haft till dessa typer av genrer har alla varit positiva, 
där majoriteten av pojkarna ansett att boken de har läst varit mycket bra. Här syns det att pojkar 
på fritiden när de väl läser, helst läser böcker som bidrar till någon form av spänning i form av 
äventyr, eller böcker som handlar om verkliga händelser vilket gör att de kan relatera till sina egna 
liv. Pojkarna har skrivit upp böcker i dessa genrer där huvudpersonen som finns i boken är av 
manligt kön, vilket gör att de kan relatera till dem. Exempel på en sådan bok är Bravo Två Noll 
skriven av Andy McNab, som handlar om en patrull soldater som hamnar bakom fiendens linjer 
1991 i Irakkriget.  
 
Då pojkar väljer att läsa böcker med manliga huvudpersoner och händelser om äventyr kan det 
förstås som att de söker att skapa sin egen maskulinitet. Ur Connells teoretiska perspektiv kan det 
verka som att de söker att skapa sig en hegemonisk maskulinitet. Denna maskulinitet säkerställer 
mäns överordning över kvinnor menar Connell. I och med att pojkar väljer att läsa böcker som 
handlar om krig, sci-fi (science- fiction), tidsskildringar, fantasy och äventyr finns där en önskan 
om att skapa sin maskulinitet. Huvudpersonerna i böckerna blir en form av förebilder för 
pojkarna om att det endast är män som antingen krigar eller är ute på äventyr. Ett exempel på en 
sådan bok som en del av pojkarna namngav var Vargbröder av Michelle Paver, där boken handlar 
om pojken Torak som växer upp med en varg som sin bror. Senare får de sällskap av en kvinna 
som följeslagare. I och med läsning av en sådan bok får pojkarna en förebild för den 
hegemoniska maskuliniteten där boken visar att pojken Torak står över flickan Renn som blir 
hans följeslagare. Böcker med manliga huvudkaraktärer lockar pojkarna till läsning för att de kan 
vara en hjälp för pojkarna i deras sökande och skapande av maskulinitet. Den hegemoniska 
maskuliniteten kännetecknas av framgångsrikt hävdande och inte utav våld. Pojkarna läser böcker 
om andra män och pojkars framgångar, även fast en del våld kan förekomma i böckerna. Då 
dessa blir förebilder för pojkarna hjälper det dem att skapa den hegemoniska maskuliniteten, och 
därmed även bekräftar mäns överordning över kvinnor. Detta gör att pojkar kan komma att se 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Vilken genre elverna senast läst på fritden som de tyckt 
varit bra

Pojkar Flickor



23 
 

det som att det endast är pojkar som äventyrar, söker spänning eller utför stordåd, flickan är 
pojkens följeslagare och hjälpreda, men innehar endast sekundär status. 
 
Ser vi till flickornas svar i genreval syns även här ett mönster. Figur 3 visar att flickor framförallt 
svarat med bokval som hamnar inom ramarna för känslor. Majoriteten av flickorna som har 
svarat på frågan har skrivit ner bokval som hamnar inom genren för ungdomsromaner som tar 
upp känslor. 6 % av flickorna har svarat med att de läst en självbiografisk bok 14 år till salu som 
handlar om ungdomsprostitution i Sverige och där man får följa en svensk flickas historia.  
 
Ur Hirdmans teori om genuskontraktet kan vi se att flickor har valt böcker efter vad som 
förväntas av dem. Hirdman menar att genuskontraktet har sett ut på samma sätt genom tiderna; 
att mannen tar hand om kvinnan och kvinnan är den som blir omhändertagen, och att hon då har 
skyldigheter gentemot mannen, att hon ska ta hand om hans hushåll och barn. I och med att hon 
tar hand om mannens privata sfär har hon även känslor som är knutna till detta 
omhändertagande. Hon har känslor så som kärlek och ömhet, och hon har även vissa handlingar 
som är knutna till henne, exempelvis att tänka och läsa. Att läsa om känslor och reflektera kring 
detta i skönlitteratur bidrar till att skapa och reproducera kvinnans plats i genuskontraktet. Att 
flickornas attityder till de böcker som de valt varit bra till mycket bra när de har läst böckerna, 
skulle kunna förklaras med att de förväntas att ha en generellt positiv attityd till den typen av 
skönlitteratur. Flickorna har möjlighet att läsa böcker om äventyr och krig, precis som pojkar, 
men de väljer det säkra området och utmanar inte de förväntningar som finns på dem på fritiden. 
Flickorna verkar vända sig bort från det osäkra och att de håller sig till de säkra handlingar, att 
inte läsa om äventyr och fantasy, sänder ut signalen om vad som är tillåtet eller inte, enligt 
Hirdmans beskrivning av deformering. 
 

 
Figur 4 

Figur 4 visar vilken genre boken som elevernas senast läste i skolan tillhörde. Även här dyker det 
upp ett mönster där pojkar och flickor riktar in sig mot olika genrer. Majoriteten av pojkarna, 38 
%, har läst fantasy och äventyrsböcker, och här har även 6 % av tjejerna valt att läsa böcker i 
samma genre. Eleverna har, oavsett kön, haft en positiv attityd till denna genre. Flickorna har läst 
fler självbiografiska böcker än pojkarna och båda könen har haft en mycket positiv attityd till 
denna genre. Pojkarna har även uppgett att de läst böcker i genren humor/komedi samt 
barnböcker, dessa har haft en positiv attityd till läsningen. När det kommer till genren 
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ungdomsromaner som handlat om känslor, har 28 % av flickorna svarat med en genomgående 
positiv attityd. De har tyckt att de varit genomgående mycket bra. De 6 % av pojkarna som har 
läst böcker ur denna genre svarar att läsningen av det skönlitterära verket varit dålig till mycket 
dålig. De har inte haft en positiv attityd till denna typ av läsning. 22 % av flickorna har svarat att 
de tyckte böcker i genren drama/tragedi varit bra till mycket bra, medan ingen pojke har valt att 
läsa någon bok ur denna genre. 31 % av pojkarna och 17 % av flickorna har valt att inte svara på 
frågan. 
 
Som tidigare nämnt väljer pojkar att läsa om äventyr och fantasy för att huvudkaraktärerna ofta är 
av manligt kön. I skolan har majoriteten av pojkarna, 38 %, läst dessa böcker, och detta kan tyda 
på att de försöker skapa sin maskulina identitet även i skolan och på ett mer aktivt sätt då det 
förväntas av pojkarna att de ska läsa i skolan, då figur 2 visade att pojkar läste mer skönlitteratur i 
skolan än på fritiden. Detta gör att när de väl ska läsa väljer de sådana böcker som tillåter dem att 
utforska denna maskulinitet. Även om de kanske läser skönlitteratur som har hegemoniska 
karaktärer som huvudpersoner, behöver inte det betyda att de manliga eleverna anammar den 
typen av maskulinitet. Connell menar att hegemonisk maskulinitet endast framträder om det finns 
samband mellan kulturella ideal och institutionell makt, inom exempelvis militären eller stater. 
Dock kan böckerna bidra till att pojkarna är delaktiga när det kommer till att dra nytta av flickors 
underordning i samhället. De kan komma att dra nytta av de patriarkala fördelarna av att vara 
man, i detta fall att de inte har samma förväntningar på sig när det kommer till kravet på att läsa 
skönlitteratur som exempelvis flickor har. Det finns ett krav på dem att de ska läsa men inte i hur 
stor mängd och det finns inga förväntningar på att de ska läsa lika mycket som flickor. Connell 
skriver också att de manliga individer som befinner sig i den delaktiga maskuliniteten är sådana 
män som inte når upp till idealet av den hegemoniska mannen. Dessa individer känner även 
respekt för det kvinnliga könet, exempelvis en lärare i detta fall och drar sedan sin del av bördan, 
men de utnyttjar fortfarande de fördelar som finns att vara man. Pojkarna i undersökningen 
behöver exempelvis inte läsa lika mycket som flickor, de behöver inte anse att skönlitteratur som 
handlar om känslor är bra och de får anse att när de väl läser böcker i den genren får de tycka att 
det är tråkigt eller dåligt, eftersom att det finns en form av förväntning på att pojkar inte ska läsa 
skönlitteratur som handlar om känslor.  
 
Ur Hirdmans kontraktsteori kan vi se att flickor återigen läser sådan litteratur som förväntas av 
dem i detta sammanhang. 28 % av flickorna har svarat att den bok som de läst i denna genre har 
varit bra till mycket bra. 22 % av flickorna har angett att de tyckt att skönlitteratur som de har läst 
i genren drama/tragedier har varit bra till mycket bra. I dessa olika genrer har det kommit upp 
förslag på både Shakespeares Romeo och Julia och Katarina von Bredows Expert på att rodna. Här 
visar det sig att flickor läser dessa böcker för att de tycker att de är bra. Genuskontraktet kan ge 
svar på varför de anser att dessa böcker är bra och det är på grund av att dessa böcker i denna 
genre handlar om, i Romeo och Julia’s fall, tragisk kärlek och i Expert på att rodna om känslor och 
kärlek som tonåriga flickor kan komma att erfara. Kärlek och känslor är som tidigare nämnt 
något som är nära förknippat med kvinnor, det är kvinnor som uttrycker kärlek och känslor 
främst. Detta gör att pojkarna antingen väljer bort sådan litteratur eller anser att den litteraturen i 
den genren inte är bra, detta på grund av att pojkarna anser att denna litteratur inte gynnar dem 
för att de inte tillhör den maskulina aspekterna om vad det innebär att vara man. Om pojkar 
förväntas att inte tycka om sådan skönlitteratur, väljer de bort den, vilket också innebär att pojkar 
förväntas att inte visa eller uttrycka känslor eller kärlek. 
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5.3 POJKAR OCH FLICKOR SOM GÖMMER SIG 

 
Figur 5 

Figur 5 syftar till att ge en begriplig bild över elevernas attityder till skönlitteratur. 56 % av 

flickorna svarade att de tyckte skönlitteratur var roligt till mycket roligt, och 34 % av pojkarna 

svarade att de tyckte att skönlitteratur var roligt till ganska roligt. 45 % av flickorna svarade dock 

att de tyckte att skönlitteratur var tråkigt till mycket tråkigt och 63 % av pojkarna svarade samma 

sak. 

Diagrammet visar att majoriteten av flickorna och minoriteten av pojkarna verka ha en positiv 

attityd till skönlitteratur, medan majoriteten av pojkarna och minoriteten av flickorna är mer 

negativt inställda till skönlitteraturen. Detta visar att flickor är de som har en generellt positiv 

attityd till litteraturen medan pojkar har en mer negativ inställning till den. Det lyftes fram tidigare 

att flickor har en positiv attityd till skönlitteratur på grund av att det förväntas av dem att de ska 

ha det, samma sak gäller för pojkar. De har negativ attityd för att det förväntas av dem att de ska 

ha det. 

Diagrammet visar dock att 36 % av pojkarna har en positiv syn på skönlitteratur. Ur Connells 

teoretiska perspektiv skulle det kunna vara så att dessa pojkar då tillhör den underordnade 

maskuliniteten. Connell menar att denna maskulinitet bygger på mäns relationer till varandra. 

Han menar att det finns en hierarki mellan dem. Tidigare granskat i uppsatsen framkom det att de 

pojkar som tillhör den hegemoniska maskuliniteten har en generell negativ attityd till 

skönlitteratur och olika genrer, men att de kan sträcka sig till att läsa skönlitteratur om det handlar 

om äventyr eller något som de kan relatera till. Den underordnade maskuliniteten å andra sidan 

följer inte detta mönster om att tycka att skönlitteratur är tråkigt. Istället anser de att en kvinnlig 

aktivitet kan vara rolig och detta gör att de riskerar att hamna i den underordnade 

maskulinitetskategorin. Dessa pojkar kan komma att bli utestängda från den dominanta cirkeln 

och därefter bli trakasserade på grund av att de tycker om skönlitteratur. Connell menar att 

smädelser och nedvärderingarna bygger på femininet, då det anses att det feminina är sämre än 

det maskulina. Dessa pojkar kan anses inte ha en sann maskulinitet och riskerar då att bli 

underordnade. Genom att pojkarna minimerar sitt läsande (se figur 1och 2 för antalet lästimmar), 

kan pojkarna dölja att de har en positiv attityd till skönlitteraturen. Istället för att hamna i en 

underordnad position på grund av vad de tycker och för att undgå dessa nedvärderingar, väljer 
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pojkarna att läsa mindre, och när de väl läser, läsa sådan litteratur som det förväntas av dem. 

Pojkarna vill bli sedda som maskulina och därmed döljer de att de tycker om en aktivitet som de 

anser vara feminin.  

45 % har dock en negativ attityd till skönlitteratur där 11 % tycker det är tråkigt, 28 % tycker det 
är ganska tråkigt och 6 % tycker att det är mycket tråkigt. Jämför man detta med figur 1 och 2 ser 
vi att flickor läser mer än pojkar, och detta kan skapa illusionen om att alla flickor har en positiv 
attityd till skönlitteratur. Hirdman tar upp att i genuskontraktet finns det vissa regler och 
paragrafer som flickor måste följa. Flickor och kvinnor får inte lämna sin plats och de måste 
utföra de sysslor och handlingar som förväntas av dem. I detta fall förhåller sig flickorna till vad 
som förväntas av dem, att de ska läsa skönlitteratur, som främst handlar om känslor och kärlek, 
och att de ska tycka om det de läser. Men de behöver inte tycka om att läsa skönlitteratur, och 
därmed behöver de inte heller ha en positiv attityd till skönlitteratur. Flickorna håller sig 
fortfarande inom de ramar och gränser som finns för dem i genuskontraktet. Flickorna gör allt 
som förväntas av dem sett utifrån Hirdmans genuskontrakt, läser generellt mer än pojkar, de läser 
böcker om känslor och kärlek, och de tycker om det de läser. Dessa är de förväntningar som 
finns. Flickorna visar att det är tillåtet att ha en negativ attityd till skönlitteratur, så länge som de 
följer de andra reglerna och paragraferna som finns för deras kön i genuskontraktet. Precis som 
pojkarna väljer dock flickorna att gömma sig bakom normen för vad som är tillåtet för deras kön. 
Flickorna gömmer sig bakom de skyldigheter de har, men flickorna får dock rätten att inte tycka 
om skönlitteratur. Flickorna som även anser att de har en positiv attityd till skönlitteraturen följer 
även genuskontraktet. De har samma skyldigheter och samma rättigheter som de andra flickorna, 
men de tycker annorlunda. Dessa tycken och tänk är tillåtna eftersom att kvinnans handlingar och 
göromål inte kan ske utanför kontraktets väggar. Genom att följa de regler, paragrafer och 
skyldigheter som flickorna har i detta kontrakt, hjälper de även till att reproducera sin egen 
underordning. Flickorna har därmed mer krav på sig när det kommer till läsning av skönlitteratur, 
då de har mer att förhålla sig till än vad pojkarna har. 
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5.4 LÄRARENS VAL AV LITTERATUR 

 
Figur 6 

 
Figur 7  

Figur 6 och 7 syftar till att visa en övergripande bild av hur eleverna uppfattar att de får välja 
litteratur. I figur 6 ser man att 62 % av pojkarna och 67 % av flickorna uppger att de får välja bok 
själva när de ska läsa. Detta innebär att de själva väljer vilken bok i vilken genre, vilket tidigare 
visat sig att eleverna väljer böcker utefter vilket kön de har. 38 % av pojkarna och 33 % av 
flickorna uppger att den undervisande läraren i svenska väljer bok åt dem när de ska läsa. Figur 7 
syftar då till att ge en överskådlig bild av vad pojkar, respektive flickor tyckte om den bok som 
läraren valt åt dem. Den generella bilden är att pojkar har en negativ attityd till den skönlitteratur 
som läraren valt åt dem. På frågan om vad för bok som läraren har valt åt dem har endast två 
böcker nämnts: 14 år till salu av Caroline Engvall och Twilight av Stephanie Meyers. Båda dessa 
böcker har kvinnliga huvudkaraktärer och behandlar känslor och kärlek. Twilight är hör till 
kategorin fiction medan 14 år till salu hör till kategorin non-fiction, då det är en självbiografi. 
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Den generella bilden av flickors attityder till den skönlitteratur som läraren har valt är 
övervägande positiv. Flickorna har svarat på frågan om vilken bok som läraren har valt med: 14 
år till salu, En liten chock av Johanna Lindbäck och Ön i fågelgatan av Uri Orlev. De två första 
böckerna behandlar teman som känslor och kärlek, medan Ön i fågelgatan handlar om en judisk 
pojke under andra världskriget.  
 
Läraren har i detta fall valt böcker åt eleverna och har då antingen valt böcker som handlat om 
känslor och kärlek, något som tidigare konstaterat att pojkar inte uppskattar att läsa om. Att 
pojkar inte uppskattar att läsa skönlitteratur som handlar om denna typ av teman kan, utifrån 
Hirdmans genuskontrakt, bero på att pojkar kan anse att dessa böcker är tjejböcker. De 
behandlar teman som är förknippade med flickor och sådant som förknippas med flickor kan inte 
hjälpa dem att bygga sin maskulinitet. I det rolltagande som Hirdman beskriver, är det kvinnor 
som ska uttrycka sig om känslor och kärlek, medan pojkar ska ta en beskyddande roll. Den 
beskyddande rollen innebär då att pojkarna ska vara starka och att de ska vara maskulina och inte 
tala om känslor eller kärlek.  
 
En stark maskulin man är den som skyddar kvinnan från faror. Maskulina män visar varken 
kärlek eller känslor. Känslor och kärlek tillhör den kvinnliga sfären och kvinnor är, enligt 
kontraktet, det svagare könet och behöver beskyddas från sådant som kan komma att skada dem. 
Med detta menar man att pojkar som utesluter känslor och kärlek, kan komma att betraktas som 
starka maskulina män i slutändan, framförallt om pojkarna tar avstånd från detta. 
 
Flickorna har, som nämnt ovan, en mer positiv syn till skönlitteratur som läraren väljer. Ur 
Hirdmans teori kan det tolkas som att det är på grund av att läraren väljer sådan litteratur som 
kan komma att locka dessa kvinnliga läsare. Flickor förväntas att vilja läsa om känslor och kärlek, 
och då läraren valt sådan litteratur har det visat sig att de uppskattar den. Flickorna visar då att de 
har en positiv inställning till skönlitteratur, så länge som den rör sig inom de genrer som flickor 
förväntas uppskatta att läsa. Hirdman menar att flickor förväntas ta rollen som osjälvständiga, 
sakna initiativförmåga och vara svaga. De ska även följa de lagar och paragrafer som omgärdar 
dem. Att läsa om känslor och kärlek anses höra till de feminina, och de som anses vara feminina 
anses även vara svaga och sakna förmågan att ta egna initiativ. Det skulle kunna tolkas som att 
flickorna i dessa diagram saknar initiativförmåga att välja böcker själva, för att de är rädda att välja 
fel bok. De försöker få läraren att välja böcker så att de kan hålla sig inom ramarna. Då läraren 
väljer böcker som handlar om känslor och kärlek, leder detta till att cirkeln sluts och kvinnans 
plats i genuskontraktet fastställs och reproduceras, eftersom att flickorna tillåter läraren att göra 
detta val. 
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5.5 SKÖNLITTERATURENS STATUS - FÖR INDIVIDEN OCH FÖR INDIVIDEN I 

SKOLAN 

 
Figur 8 

 
Figur 8 visar vad pojkar respektive flickor i undersökningsgruppen svarade när de fick frågan om 
skönlitteratur var viktigt för dem. 19 % av pojkarna och 56 % flickorna menar på att 
skönlitteratur är viktigt för dem. Till denna fråga fanns det även en öppen fråga där fick motivera 
varför de tyckte att skönlitteratur var viktigt för dem. Några har svarat på denna öppna fråga i 
relation till det ja som de har givit på frågan om skönlitteratur är viktigt för dem. Några av svaren 
är:  

 
”Det ger mig större ordförråd och lär mig att läsa bättre” 
 
”Det är kul att läsa en historie67 ifrån någon annans liv.”  
 
”För att det är kul och najs”  

 
Dessa svar uttrycker en positiv attityd till skönlitteratur, där de manliga eleverna anser att 
skönlitteraturen är viktig för dem. Sett ur genuskontraktet, begår pojkarna inget fel då det är det 
manliga könet som sätter nya gränser och utforska nya områden. En aktivitet som kan anses vara 
kvinnlig kan omvandlas och göras till manlig, då det är mannen som har rättigheten att utforska 
nya platser och nya omgivningar. Ur Hirdmans perspektiv ska kvinnans handlingar gå via mannen 
och visar då pojkarna att skönlitteratur är viktigt för dem, får även flickorna anse att 
skönlitteratur är viktigt, eftersom att skönlitteratur anses vara något som flickor sysslar med. Ur 
Connells perspektiv kan det anses vara så att pojkarna är delaktiga i nyttjandet av maskulina 
fördelar. Connell menar att de som befinner sig i kategorin delaktighet ofta drar nytta av kvinnors 
underordning, men att de respekterar kvinnor. I detta fall kan det tolkas som att pojkarna 
respekterar kvinnor, och kan även respektera samt uppskatta en sådan aktivitet som kan anses 
vara kvinnlig eller feminin. De behöver inte läsa, de behöver inte uppskatta läsningen men de kan 
göra det om de vill, då det är deras val om de vill dra nytta av fördelarna med att vara man. 
 

                                                 
67 Detta är elevens stavfel. Ytterligare stavfel som finns i transkriptionerna kommer att få stå kvar i sin orginalform. 
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Av de 56 % av flickorna som svarat ja på frågan om skönlitteratur är viktigt för dem, har även 
några motiveringar dykt fram:  
 

”Ja det är kul och läsa om det är bra böcker”,  
 
”Det känns som en viktig del i utbildningen och man lär sig mycket av att ofta läsa 
böcker.” 
 
”Jag tycker om att läsa och jag känner att de ger mig mer kunskaper och erfarenheter än 
att tillexempel kolla på film. Det är också avkopplande.” 
 
”För att det kan vara som en annan värld. Om man tex (till exempel; författarens 
anmärkning) läser en jättebra bok så kan jag inte lägga ifrån mig boken och när man lägger 
ifrån sig boken är det oftast det enda man tänker på.” 

 

Detta visar att de flickor som svarat på de öppna frågorna ofta tänker i banor så som lärande, 
inlevelse, fördelar och nöjet med att läsa böcker. Ur Hirdmans kontraktsteori skulle det kunna ses 
så som att flickorna försöker utöka sin världsbild på ett annat sätt än via mannen. Den verkliga 
verkligheten måste flickan söka via pojken eller mannen, medan böcker som bidrar med kunskap 
och nöje, ger flickor en inblick i en annan verklighet som hon inte behöver söka via mannen. 
Hirdman menar att det som blir ouppnåeligt för vissa gör att de vänder sig bort från det. Den 
verkliga verkligheten kan vara ouppnåelig för flickorna och därmed vänder de sig till en alternativ 
verklighet där de kan få förklaringar, erfarenheter, nöje och avkoppling. Flickorna finner ett annat 
sätt att ta sig ut i världen på, ett sätt som kan accepteras inom kontraktets väggar då läsning av 
skönlitteratur om exempelvis känslor och kärlek är tillåtet för dem då det förväntas av dem. På så 
sätt visar flickorna att det även är tillåtet för andra flickor att läsa om detta, problemet som 
uppstår är att de reproducerar sin egen underordning inom kontraktet. De visar att det inte är 
tillåtet för dem att söka den verkliga världen på egen hand, men att de på egen hand kan utforska 
alternativa verkligheter i skönlitteratur. 
 
44 % av pojkarna har svarat nej på frågan om de anser att skönlitteratur är viktigt för dem, och 
några av de motiveringar som kommer fram är: 
 

”Gillar inte att läsa” 
 
”Det är tråkigt” 
 
”Det är roligt att läsa ibland. Men det är inget jag behöver eller gör hela tiden.” 
 
”Jag läser aldrig för de är tråkigt” 

 

Här syns det att skönlitteratur inte är viktigt för många pojkar och de som har svarat kan anses ha 
en generell negativ attityd till läsning av skönlitteratur. Ur Hirdmans teoretiska perspektiv kan det 
tolkas som att pojkarna, till skillnad från flickorna, inte behöver söka sig till en annan värld för att 
få erfarenheter. Pojkarna har redan tillgång till den och de behöver inte söka någon annan 
alternativ värld för att skaffa sig erfarenheter eller nöjen. Pojkarna blir här de som kan leda 
kvinnorna ut i den verkliga världen och beskydda dem, och för att de ska kunna göra det måste 
de ha tillgång till den verkliga världen, där de kan få de erfarenheter som behövs för att sedan 
beskydda flickorna. Ur Connells perspektiv skulle det kunna tolkas som att pojkarna försöker 
upprätthålla någon form av hegemonisk maskulinitet. Pojkarna anser inte att läsning av 
skönlitteratur är viktigt för dem för att de kan anse att det inte hjälper dem att lyckas i verkliga 
världen. Connell menar att framgångsrikt hävdande är en del av vad som kännetecknar 
hegemonisk maskulinitet och att det även är där som mannens överordning över kvinnan 
bekräftas. Det kan vara så att pojkarna anser att skönlitteraturen inte är viktig för dem för att den 
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inte hjälper dem att rusta sig för det verkliga livet, vilket då kan anses vara onyttigt då det inte 
bidrar till deras framgång. 
 
44 % av flickorna har även de svarat nej på frågan om de anser att skönlitteratur är viktigt för 
dem. I sina motiveringar återfinns meningar som:  
 

”Jag tycker inte det är viktigt med skönlitteratur.” 
 
”Jag tycker inte om att läsa” 
 
”Jag har inte tid att läsa annat än skolarbete om jag har tid vill jag göra annat som är kul” 
 
”Jag tycker inte det” 

 
Dessa svar kan tolkas utifrån teorin om genuskontraktet där flickorna måste söka den verkliga 
världen genom pojkarna för att kunna få tillgång till den. Här riskerar flickorna, som Hirdman 
beskriver det, att vända sig bort från det som de inte kan uppnå på egen hand. I detta fall skulle 
det kunna tolkas som att flickorna har en negativ attityd till skönlitteratur då den bidrar till att ge 
dem erfarenheter om och i en alternativ värld. Dock kan det vidare tolkas som att flickorna även 
vänder sig bort från dessa alternativa världar, eftersom att det inte är den verkliga världen som de 
eftertraktar, och som de endast kan nå via pojkarna. Denna form av underordning, menar 
Hirdman, skapar ointresse för omvärlden. Flickorna väljer hellre att hålla sig till det som känns 
välkänt och som inte utmanar deras syn på omvärlden, och det är denna välkända syn, som inte 
utmanas, som håller dem kvar. 
 

 
 
Figur 9 

Eleverna blev även tillfrågade om de ansåg att man skulle läsa mer skönlitteratur i skolan. 12 % 
av pojkarna svarade ja på den frågan och 50 % flickorna ansåg samma sak. Även här fick eleverna 
ange motivering till sitt svar. Av de 12 % av pojkarna som svarade ja var det två motiveringar 
som kom fram: 
 

”Bra lästräning och almännbildning” 
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”Man ska uppmuntra eleverna mer i tidigt stadie att läsa.” 

 
Här uppger pojkarna att det ger en bra lästräning och allmänbildning, samt att man ska 
uppmuntra elever tidigt att läsa i skolan. Detta kan tolkas utifrån Connells hegemoniska 
maskulinitet som att utan den form av allmänbildning, lästräning och uppmuntran, kan man inte 
heller uppnå framgång och inte heller då en hegemonisk maskulinitet. Pojkarnas svar kan även 
tolkas ur Hirdmans genuskontrakt. Pojkarna kan anse att läsning av skönlitteratur hjälper dem att 
förbereda sig för den verkliga världen. Dessa manliga elever kan anse att skönlitteratur rustar med 
egenskaper, kunskaper och erfarenheter som de sedan behöver för att bli framgångsrika, men 
även kunna beskydda flickor och kvinnor. Genom att rusta pojkarna tidigt med sådana 
egenskaper kan detta hjälpa dem att tidigare komma ut i den verkliga världen.  
 
Som tidigare nämnt är det 50 % av flickorna som svarat ja på frågan om de anser att man ska läsa 
mer skönlitteratur i skolan. Några av de motiveringar som kommer fram är:  
 

”Jag tycker att man ska läsa mer skönlitteratur i skolan, men då ska det vara böcker som 
man tycker är bra” 
 
”Ja det tycker jag. Man ska få bestämma själv vilka böcker man ska läsa för då blir det 
intressant och roligt. Då skulle man hinna läsa mer för hemma har man så mycket annat.” 
 
”Vi får väldigt lite tid till att läsa böcker på lektionstid.” 
 
”Jag tycker det är kul att läsa & de ger en inblick i en annan personsliv och de flesta 
böcker har också en viktig tanke som man får ta del av och lära sig av det. Vi läser nästan 
aldrig böcker i skolan längre.” 

 
Av dessa motiveringar kan det tolkas som att de anser att tiden de får till läsning av skönlitteratur 
inte räcker till, och att de när de väl läser är det sådan litteratur som de själva kanske inte skulle ha 
valt. Andra tycker att det är viktigt att läsa då det ger inblick i andra människors liv och 
erfarenheter, att det finns andra underliggande teman som kan vara viktiga att läsa om. De trycker 
på att det är viktigt att få välja böcker själva när de ska läsa för att öka lusten till att läsa 
skönlitteratur. Det kan även tolkas som att de har en positiv attityd till skönlitteratur då de får 
välja böckerna själva. Ur Hirdmans teoretiska perspektiv kan det återigen tolkas som att flickorna 
vill läsa skönlitterära böcker för att komma åt en alternativ värld då de inte kan få tillgång till den 
verkliga världen utan pojkar eller män, vidare vill de då välja böcker som passar deras verklighet 
och som kan ge dem ytterligare erfarenheter i det som de anser välkänt. Att flickorna uttrycker att 
de vill läsa böcker som de själva har valt, kan vara för att de inte vill utmana den världsbild som 
de redan har, utan de vill hålla sig till sådant som de känner igen. Detta vill de även kunna göra 
inom skolans väggar för att kanske slappna av och fly undan den verklighet som de redan lever i. 
Det kan vidare tolkas som att inom hemmets väggar måste de förhålla sig till den verklighet som 
finns där, och då finns det inte tid för att läsa om en annan alternativ verklighet eller en annan 
persons liv. Skönlitteraturen bidrar till en verklighetsflykt, där de kan läsa om människor och 
andra individer som de kan relatera till.  
 
81 % av pojkarna har svarat nej på frågan om man ska läsa mer skönlitteratur i skolan. Några av 
de motiveringar som kommit fram i undersökningen är: 

 
”För det är tråkigt.” 
 
”Det skulle ta tid från annat som är viktigare” 
 
”För jag tycker inte att de är viktigt” 
 
”Det är tråkigt” 
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Av alla de motiveringar som framkommit uttrycker majoriteten att det är tråkigt att läsa, och 
andra tycker inte att det är viktigt. Utifrån Connells hegemoniska maskulinitet kan det tolkas på 
sådant sätt att pojkarna döljer sig bakom ordet tråkigt eller att de anser att det inte är viktigt. Det 
kan vara att de kanske har läs- eller skrivsvårigheter eller så är läsning av skönlitteratur inte 
motiverande för dem. Om de då skulle vara en sådan sak som skriv- eller lässvårigheter, vill 
pojkarna kanske dölja det för att de skäms för det. De kan kanske anse att de är en svaghet, som i 
sin tur inte bidrar till deras maskulina självbild. Genom att skylla på att läsning är tråkigt eller inte 
är viktigt, kan de skydda sin maskulina ställning och inte bli underordnad. Uttryck om att det inte 
är viktigt kan tolkas som att de vill komma undan en aktivitet som inte anses vara av manlig art, 
utan som tillhör flickors och kvinnors aktiviteter. De kan tycka att det inte är viktigt på grund av 
att den inte hjälper till att bidra till deras maskulina identitetsbildning och därmed inte heller värd 
att genomföra mer än vad som är nödvändigt av dem. 
 
44 % av flickorna har svarat att de inte tycker att man ska läsa mer skönlitteratur i skolan. Några 
av de motiveringar som kommit fram är: 
 

”Det är för många elever som inte tycker om att läsa och de kommer då troligtvis klaga 
på det.” 
 
”Man läser mycket annat” 
 
”Nej det behövs inte läsas mer” 
 
”Det är inte nödvändigt” 

 
Resterande motiveringar går i samma anda: det behövs inte, det är inte nödvändigt och andra 
elever tycker inte om att läsa. Utifrån Hirdmans kontraktsteoretiska perspektiv kan det tolkas som 
att flickorna återigen inte vill få sin verklighet utmanad och de vill hålla sig till det som är välkänt, 
på grund av att de redan läser annat i skolan som inte är skönlitteratur, faktaböcker och 
läromedelsböcker. De är därmed vana med att läsa och arbeta på ett visst sätt, något som de är 
vana vid i sin verklighet, och därmed väljer de bort möjligheten till att läsa om alternativa 
verkligheter då detta kan komma utmana verkligheten. Flickorna håller sig inom kontraktets 
väggar eftersom att det är det enda som de känner till och väljer även att inte utöka sitt 
handlingsutrymme inom det genom att inte läsa mer skönlitteratur än vad det förväntas av dem. 
Skönlitteratur för dessa flickor tolkas som negativt eftersom att det inte för dem kanske handlar 
om något som är välkänt eller något som de kan relatera till i den verklighet som de har inom 
kontraktets väggar. 
 
Av de 44 % av flickorna som har svarat att de inte vill diskutera mer om skönlitteratur i skolan, är 
det endast fyra motiveringar som kommit fram: 
 

”De som är intresserade av att läsa vet redan det som de vill veta om det.” 
 
”Jag ser ingen fördel med varför man ska prata om det.” 
 
”Jag tycker att det läggs ner mycket tid till att prata om böcker om man jämför med den 
tid vi får till att faktiskt läsa böcker.” 
 
”Vi pratar redan väldigt mycket om skönlitteratur i skolan.” 

 
Flickorna framhäver här att de inte ser det nödvändiga i att prata kring den skönlitteratur som de 
läst, eller att de anser att de pratar alldeles för mycket om det redan. Här tolkas det som att de 
inte riktigt förstår meningen med dessa samtal och därmed får de även en negativ inställning till 
dessa litteratursamtal. Det kan även tolkas som att vissa av flickorna hellre vill läsa mer än att 
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prata om litteraturen. Detta kan vara för att de inte vill ta del av en annan individs världsbild som 
kan komma utmana hennes egen, vilket då gör att flickorna vill hålla sig till det som känns 
välbekant och som visar att de förhåller sig till de regler och paragrafer som finns för henne inom 
kontraktets ramverk. Det välkända håller henne kvar i sin roll och på den plats som 
genuskontraktet givit henne. Genom att inte prata om detta bidrar flickorna till att hjälpa 
pojkarna att inte prata om känslor, kärlek och litteratur, något som förknippas med flickor och 
kvinnor, och på sätt kan de senare förvänta sig deras beskydd. Flickorna har skyldigheten att inte 
prata om känslor och kärlek i relation till skönlitteratur tillsammans med pojkarna, och pojkarna 
har då den skyldigheten att sedan beskydda flickorna från sådant som kan komma att skada dem 
eller utmana dem. Här ser man tydligt det Hirdman förklarar som skyldigheter och rättigheter 
gentemot det andra könet. Hirdman menar att förr i tiden skulle detta accepteras mellan man och 
kvinna. Här bidrar flickorna, så väl som pojkarna, till att reproducera den genusordning som 
Hirdman beskriver, där flickor är underlägsna pojkar, på grund av dessa rättigheter och 
skyldigheter som de har till varandra. Det skapas möjligheter för pojkarna att slippa undan 
diskussioner och begränsningar för flickorna då de ska undvika att ta upp sådant till diskussion. 
 

 
Figur 10 

 
På frågan om eleverna tycker att man ska prata mer om skönlitteratur kring skolan har 19 % av 
pojkarna svarat ja. Till detta svar har några motiveringar framkommit till varför pojkarna tycker 
att man ska prata mer kring skönlitteratur: 
 

”Det skulle ju hjälpa att få eleverna att läsa hemma. Kanske.” 
 
”Man kan ge tips på böcker och prata om dom. Ispirera att läsa olika bokserier.” 
 
”Det finns nog kanske vissa som inte funnit sitt intresse och behöver en kick.” 

 
Här tydliggör pojkarna varför det kan vara bra att prata om böcker. För dessa handlar det om att 
själva läsningen i sig är viktig, och att de som kanske saknar någon form av intresse kan finna det 
genom att läsa böcker av skönlitterär karaktär. Det tolkas som att pojkarna har en positiv attityd 
till skönlitteratur, inte som en aktivitet som bidrar till underhållning, utan som en form av 
aktivitet som kan hjälpa dem vidare i livet och vardagen. Ur Connells perspektiv skulle dessa 
pojkar kunna placeras i kategorin delaktig maskulinitet, där dessa pojkar drar nytta av att vara av 
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manligt kön utan att riskera något. Pojkarna ser skönlitteraturläsning som något som behövs för 
att vidare utveckla erfarenheter, och dessa vill även prata kring böckerna för att läsningen ska 
vara meningsfull. Läsning av skönlitteratur för dem ska vara mer än att bara läsa, än att endast 
vara till för underhållning. Det kan även tolkas som att de vill dra sig till den hegemoniska 
kategorin av maskuliniteter och det på grund av att den hegemoniska maskuliniteten präglas av 
det framgångsrika hävdandet. Pojkarna kan inte bara via läsning av skönlitteratur nå fram till detta 
hävdande, utan det krävs mer. I detta fall kan diskussionen vara ett sådant medel för dem för att 
exempelvis bli framgångsrika i tolkning av de skönlitterära texterna och nå en djupare förståelse. 
På så sätt kan de även uppnå ett bättre skolresultat och på så sätt bli framgångsrika inom skolan. 
 
 44 % av flickorna uppger att de vill prata mer om skönlitteratur i skolan och det är några 
motiveringar som dyker upp, som avslöjar varför flickorna vill det: 
 

”Jag tycker att det är bra om man får dela med sig av det man läst med andra och 
diskutera böcker i tex [till exempel; författarens anmärkning] klassen.” 
 
”Ja de kan man väll. Vi kan mindre och mindre inom ämnet.” 
 
”Ja man kan ju prata om det i alla fall och försöka få fler intresserade.” 

 
Här framhäver flickorna att det är viktigt att prata om skönlitteratur och framförallt om vad de 
har läst. Det tolkas som att de vill diskutera kring det för att få in fler synvinklar och andra 
perspektiv på böcker och locka andra till att läsa det som de precis har läst. Även de kan komma 
att lockas av att läsa andra skönlitterära böcker som andra har läst. Här tolkas det som att de vill 
dela med sig av sina känslor och tankar kring skönlitteratur och på så sätt skapa förståelse för 
andra, varför de har läst boken och varför de tycker som de gör. Ur Hirdmans genuskontrakt kan 
det tolkas på så sätt att dessa kvalitéer som att diskutera känslor och skapa förståelse kring sin 
läsning, framförallt förknippas med flickor och deras kön. Hirdman menar att förr i tiden var det 
kvinnan som fick sköta hushållet och detta gjorde att hon även skulle ta hand om barnen. Genom 
ombesörjandet av barnen var det även hon som fick visa kärlek och känslor till dem, och därmed 
förknippas dessa egenskaper med kvinnan. Detta gör att flickornas uttalanden kan tolkas som att 
de vill diskutera böcker och skönlitteratur, för att vill och för att det förväntas av dem att vilja 
prata och diskutera sådana saker eftersom att det tillhör deras roll i genuskontraktet. Då flickorna 
gör detta bidrar det även till att de reproducerar sin egen underordning då de visar och tar efter 
andra kvinnor genom att prata om sådan saker. Deras handling om att diskutera skönlitteratur 
accepteras, eftersom att det är tillåtet inom kontraktets väggar. Andra flickor före dem har gjort 
det, och nu gör även dessa flickor det.  
 
81 % av pojkarna uppger dock att de inte vill prata mer om skönlitteratur i skolan. Utav dessa är 
det endast tre stycken som har givit motiveringar till varför de inte vill diskutera detta: 
 

”Tråkigt” 
 
”Onödigt” 
 
”För jag tycker inte det är väldigt kul.” 

 
Här tolkas det som att pojkarna motsätter sig diskussioner om skönlitteratur då det inte verkar 
locka dem att delta. Diskussionerna kanske handlar mycket om känslor och tankar vilket kan leda 
till att de flyr undan sådana situationer. Ur Connells perspektiv kan det tolkas som att pojkarna är 
tävlingsinriktade och vill klara av uppgifter som är bundna till läsningen av skönlitteratur på egen 
hand, för att sedan kunna nå upp och framhäva sin hegemoniska maskulinitet. Det kan tolkas 
som att de förknippar att en maskulin och framgångsrik man klarar av att hantera olika uppgifter 
själv, utan hjälp av andra. Att vara delaktig i en diskussion eller diskussionsgrupper kan vara 
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förknippat med flickors göromål, då flickor anses vara av det svagare könet och oförmögna till 
egna initiativ. Detta gör att flickorna är mer i behov av gruppdiskussioner för att klara av 
skolarbetet, medan pojkarna kanske anser att de ska kunna klara av sådana uppgifter på egen 
hand för att kunna nå upp till det ideal som kännetecknar en man. Ur Hirdmans perspektiv kan 
det tolkas på liknande sätt. Pojkarna vill framstå som det ideal som finns i samhället och det 
idealet handlar om att pojkar och män inte pratar om vad de känner, utan att de ska hålla sådant 
för sig själva. Känslor är lika med svaghet, och genom att prata om känslor visar man svaghet, 
visar de svaghet kan de senare inte heller skydda kvinnor och de framstår inte heller som riktiga 
män. Detta kan var en orsak till varför en så stor majoritet av pojkarna inte känner att de vill 
diskutera skönlitteratur i klassen. 
 

5.6 MÖJLIGHET TILL ATT FÖRBÄTTRA ATTITYDERNA TILL SKÖNLITTERATUR? 

 
Figur 11 

Eleverna fick även möjligheten att svara på hur det helst skulle vilja läsa skönlitterära texter. 
Tanken med frågan är att försöka komma åt och få en aning om hur man som lärare kan försöka 
göra läsningen av skönlitteratur mer lockande och på sätt även förbättra de negativa attityder som 
finns förknippat med skönlitteratur. Majoriteten, totalt 62 % fördelat i olika kategorier, av 
pojkarna uppger att de helst tar in skönlitteratur med hjälp av tekniska hjälpmedel. I kategorin 
annat har samtliga pojkar svarat att de helst tar in skönlitteratur via dator. 31 % av pojkarna har 
uppgett att de vill läsa skönlitterära texter på ett mer traditionellt sätt, där de läser böcker i 
pappersform. Majoriteten av flickorna, 72 %, uppger att de helst läser böcker i pappersform 
medan totalt 17 % av flickorna uppger att de vill använda sig av tekniska hjälpmedel när de ska ta 
in skönlitteratur.  
 
Då majoriteten av pojkarna vill ta in skönlitteratur med hjälp av olika tekniska hjälpmedel kan det 
tolkas på så sätt att teknik anses vara underhållande. För pojkarnas del kan det handla om att de 
associerar teknik som en form av maskulint förehavande, och att de kan tänka sig att använda sig 
av denna form av hjälpmedel när de ska läsa skönlitteratur, utan att riskera att det skadar deras 
maskulina identitet. Det kan även tolkas ur Connells perspektiv att de försöker dölja någon form 
av svårighet de har för läsning, och på sätt ta hjälp av tekniken för att fortsätta vara framgångsrika 
i sina studier, fortsätta att dölja den svårighet som de har för läsningen. Genom att dölja denna 
svårighet med hjälp av tekniken, får de hjälp med att forma en hegemonisk maskulinitet då teknik 
kan anses vara mer populärt bland dem, men även för att det sedan hjälper dem i deras 
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framgångsrika hävdande. Problem uppstår senare då de inte längre kan dölja sig bakom tekniken, 
men tekniken kan hjälpa till att kanske vända den negativa attityden till den mer positiva. Att 
minoriteten av pojkarna föredrar att läsa skönlitterära texter i pappersform kan även det tolkas ur 
Connells hegemoniska maskulinitets kategori. Det tolkas då som att pojkar genom att läsa en bok 
i pappersform, och vidare sen visa att de klarar av att göra det via ett gammalt traditionellt 
inlärningssätt, på så vis bli framgångsrika i sin läsning och når den hegemoniska maskuliniteten.  
 
Majoriteten av flickorna föredrar att läsa böcker på ett mer traditionellt sätt. Detta kan förklaras 
med hjälp av Hirdmans perspektiv. Som tidigare nämnt i ovanstående analys, förväntas det av 
flickorna att de ska läsa skönlitterära böcker, och böcker i pappersform. Det gör de för att det 
förväntas av dem. Flickorna försöker hålla sig inom den mer traditionella ramen för vad som 
gäller när de ska läsa skönlitteratur. Då minoriteten har valt att skriva i andra former av tekniska 
hjälpmedel kan vara för att de även vill anpassa sig till dagens samhälle där tekniken idag är en 
stor del av vardagen. Dock visar figur 11, att det inte är ett lika populärt hjälpmedel vid läsning 
som bok i pappersform. Dock kan det indikera att flickorna försöker skapa sig mer 
handlingsutrymme inom genuskontraktets väggar för att kunna förbättra sin attityd till 
skönlitteratur, för att det förväntas av dem att de ska läsa. Då samhället idag ser annorlunda ut 
med all teknik skapar de detta handlingsutrymme, utan att kliva utanför kontraktets väggar. De 
kanske fortsätter att läsa skönlitteratur som de känner igen och känner sig trygga med, men de 
försöker se till andra alternativ till att ta den formen av skönlitteratur. Hirdman menar att sådana 
handlingar endast kan accepteras inom kontraktets väggar och att det är inom dessa väggar som 
handlingsutrymme kan skapas. 
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6. DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION 

Informationsbrevet delades ut till 40 stycken informanter av undervisande lärare. Detta 
informationsbrev lästes sedan igenom tillsammans innan den undervisande läraren samlade in 
dessa. Av totalt 40 utdelade informationsbrev, var det 34 stycken informanter som valde att delta, 
16 pojkar respektive 18 flickor.  
 
I och med användningen av enkät som metod för denna studie finns det vissa saker som kan 
komma att bli problematiska. Första problemet är vad man ska ställa för frågor och hur dessa ska 
formuleras. Detta problem löste jag genom vara inläst på det ämne jag skulle undersöka och var 
på det klara med vad jag ville ha svar på. Ett andra problem som jag kan se är hur frågorna ska 
vara formulerade, och hur många frågor ska det finnas med. I arbetet med enkät som metod 
gäller det att använda ett så tydligt språk som är anpassat för undersökningsgruppen, utan att 
språket i frågorna blir slarvigt. Jag valde att försöka lägga min nivå av språket så att det skulle vara 
tydligt och klart, och det fanns även en inledande text som förklarade begreppet skönlitteratur. 
Jag har även i enkätundersökningen sett till att det inte finns ett ojämnt antal svarsalternativ för 
att de inte ska svara på frågan med hjälp av det mellersta svarsalternativet. I sådana fall kan det 
uppfattas som att jag har styrt elevernas svar, då de inte har haft möjlighet till att svara om det 
varit likgiltiga. Detta problem löste jag genom samtal med eleverna att de inte behövde svara på 
frågan om det var så att något av svarsalternativen inte stämde.  
 
Ytterligare problem kan vara att få tillgång till att utföra den valda undersökningen och på så sätt 
få iväg enkäterna i tid. Detta löstes med hjälp av en dialog tillsammans med den undervisande 
läraren via mail och telefon för att ge hen information om undersökning, och vad slutmålet med 
den insamlade datan var. Efter detta bestämdes ett datum då enkäten skulle delas ut och samlas 
in. Utdelningen skedde vid skilda tillfällen samma vecka och enkäterna samlades in vid samma 
lektionstillfälle som de delades ut.  
 
I och med att enkäten delades ut till samtliga tillfrågade informanter oavsett om de samtyckt till 
deltagande eller inte, fanns risken att enkäter som inte skulle räknas med i resultatet kom med vid 
insamlingen. För att minska den risken bads de elever som inte valt att delta i undersökningen att 
sätta ett kryss på första sidan av enkäten som ett tecken på att dessa inte skulle delta. Eleverna 
påmindes även om att undersökningen var helt frivillig och att de kunde avsluta sitt deltagande 
när helst de ville. Här skedde inget bortfall.  
 
En annan fråga är hur jag förhållit mig till validitet och reliabilitet. Ejlertsson menar med validitet 
att det handlar om enkätfrågans förmåga att mäta det den förväntas att mäta. En fråga som har 
hög validitet ska ha lite eller inget systematiskt fel alls. Frågorna ska vara väl genomtänkta, så att 
de verkligen mäter det som man avser att mäta.68 Varje fråga i enkäten är noga formulerad för att 
mäta elevers attityder till skönlitteratur. Dessa mätningar har sedan blivit sammanställda i diagram 
för att tydliggöra de mätbara svaren. Med reliabilitet menar Ejlertsson på om mätningarna kan 
upprepas och ge samma resultat. Har undersökningen en hög reliabilitet ska slumpmässiga fel 
vara små. Dåligt formulerade frågor leder till en slumpvariation i svaren och därmed blir 
reliabiliteten låg.69 Enkäten är utformad på så sätt att eleverna som utförde undersökning ska 
kunna uppge samma svar som de gjort i denna undersökning, då frågorna är formulerade på ett 
språk som de kan ta till sig och förstå vad som efterfrågas. 
 
Jag har i min metod formulerat frågor som avser att mäta elevers attityder till skönlitteratur, vilket 
också var syftet med uppsatsen. Jag har även haft öppna frågor där eleverna själva ska formulera 

                                                 
68 Ejlertsson, Göran. (1996), S. 86- 87 
69 Ibid, S. 86 
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sina svar. Frågorna har formulerats på ett sådant sätt att eleverna ska förstå vad det är som frågas 
av dem, utan att de ska behöva be om hjälp för att förstå frågorna. För att säkerställa den 
språkliga nivån gick dessa frågor igenom tillsammans med en liten pilotgrupp som fick svara på 
frågorna, och klargöra var det fanns formuleringar som uppfattades som otydliga. 
 

6.2 RESULTATDISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I denna del kommer jag att diskutera det resultat som framkommit i föregående kapitel, 
tillsammans med den tidigare forskningen som jag lyft fram i kapitel 3. Detta kommer att 
diskuteras utifrån fyra olika kategorier, som jag har sett framträda i resultatet: den positiva pojken, 
den negativa pojken, den positiva flickan och den negativa flickan. Med positiv och negativ syftar 
jag till vilka attityder pojkar och flickor har. I avsnitt 6.2.5 kommer det även att komma några 
avslutande ord till det som framkommit i diskussionen. 
 

6.2.1 DEN POSITIVA POJKEN 

I undersökningen har det kommit fram att pojkar kan vara positiva till skönlitteratur beroende på 
sammanhang. Det som framkommer i analysen är det att pojkarna som är positiva till läsningen, 
både ur Hirdmans och Connells perspektiv, är att de försöker anpassa läsningen till antingen 
genuskontraktets ramar eller till den delaktiga maskuliniteten. Det som framkommer i analysen är 
att pojkar som har en positiv attityd till skönlitteratur, är de som är delaktiga ur Connells 
perspektiv. När det kommer till läsning av skönlitteratur i skolan visade det sig att pojkar läste 
mer inom skolans väggar än på fritiden, vilket inte behöver betyda att de är positiva till själva 
skönlitteraturen. Logan och Johnston70 menar dock att en positiv attityd till läsning av 
skönlitteratur öppnar upp dörrar till att prestera bra i andra ämnen. Om de manliga eleverna har 
en bra grundläggande färdighet i läsning hjälper det dem vidare i sina skolresultat, vilket i sin tur 
leder till att förbättra attityderna ytterligare. Risken finns för de pojkar som har en positiv attityd 
till läsning av skönlitteratur att de inte kan komma att betraktas som män om de lyckas inom 
skolan, menar Boltz71. 
 
De pojkar som varit positiva till genrevalen på fritiden, så som äventyrsböcker, non-fiction och 
thriller, sci-fi och krig, har tolkats som att det beror på att de ofta läser om män i dessa böcker. 
Boltz72 menar att detta beror på att sådana texttyper kan hjälpa eleverna att relatera till 
verkligheten, vilket även rustar pojkarna med erfarenheter som de tror att de kan komma att 
behöva i framtiden. Pojkarna kan med hjälp av exempelvis non-fiction, koppla händelser till sitt 
eget liv och relatera till den. Boltz73 tar även upp att pojkar ser upp till män i sina liv, som en far 
eller en annan manlig förebild. I de genrer som pojkarna läser framträder där manliga förebilder 
för hur en pojke och en man ska vara, vilket gör att pojkarna kan komma att bli intresserad av 
vad de läser, för att de hittar manliga förebilder i dessa böcker som hjälper dem att skapa sin egen 
maskulinitet. Undersökningen visade även att detta hjälper pojkarna att skapa en hegemonisk 
maskulinitet, en maskulinitet som hävdar mäns överordning över kvinnor. Även i skolan söker 
pojkarna att läsa skönlitteratur som hamnar i de tidigare nämnda genrerna, och Boltz menar att 
pojkar, när de väl ska läsa framförallt väljer böcker i dessa genrer.74 De söker då förebilder i 
böckernas värld som hjälper dem att skapa sin egen maskulinitet. Framförallt verkar pojkarna 
välja böcker med hegemoniska maskulinitetskaraktärer. Detta kan vara för att de anser att dessa 
män och pojkar som de läser om i böckerna, är de som utgör normen för vad en riktig man är. 
 

                                                 
70 Logan, Sarah & Johnston, Rhona. (2009), S. 201 
71 Boltz, Robin H. (2007), S. 2-3 
72 Ibid, S. 1-2 
73 Ibid, S. 2 
74 Ibid, S. 2 



40 
 

Undersökningen visade att 36 % av pojkarna hade en generellt positiv attityd till skönlitteratur. 
Dessa pojkar kunde då placeras i det fack av underordnad maskulinitet, dessa pojkar står alltså 
under den hegemoniska maskuliniteten. En minoritet av pojkarna i undersökningsgrupperna 
uppgav även att skönlitteratur var viktigt för dem, där de även motiverade sina svar med att det 
var viktigt för ordförrådet och för att det var roligt. Dessa pojkar hamnar då i den riskzonen att 
bli förlöjligade på grund utav att har en positiv attityd till skönlitteratur. Den positiva attityden 
leder att dörrar till andra ämnen öppnas, vilket i sin tur leder till att de har stora möjligheter till att 
lyckas bättre i skolan, enligt Logan och Johnston75. Vidare menar Boltz76 att pojkar som lyckas 
bra i skolan kan bli förnedrade på grund av att de inte kan anses vara riktiga män, eftersom att 
läsning är något som flickor sysslar med. Även den minoritet av pojkar som tycker att man ska 
läsa mer skönlitteratur i skolan hamnar i den riskzonen. Pojkarna uttrycker ord som 
allmänbildning och lästräning, något som direkt kan kopplas till skolan och akademiska 
prestationer, vilket då kan leda till att andra individer inte ser dem som riktiga män. Boltz menar 
även att pojkar generellt inte vill prata om och ta del av diskussioner kring böcker i ett offentligt 
forum77. Dock anser nästan en femtedel av alla pojkar i undersökningsgruppen att det behövs 
pratas mer om skönlitteratur. Men här gäller det att se till vad pojkarna menar med sitt svar. 
Molloy78 menar att det är viktigt med att stödja eleverna i deras bokval och läsning, och vidare 
diskutera dessa böcker. För pojkarna kan det vara så att de inte ser någon nytta med att endast 
läsa utan behöver något konkret att jobba med. Molloy79 menar på att det är viktigt att samtala 
kring böcker oberoende från vem som valt boken, för att kunna diskutera viktiga frågor som 
dyker upp. Då är det viktigt redan på ett tidigt stadium att ta upp för alla eleverna, inte bara för 
pojkarna, vad syftet med läsningen är för att tydliggöra för dem varför det är viktigt, som 
Molloy80 beskriver det. 
 

6.2.2 DEN NEGATIVA POJKEN 

Molloy81 menar att det är främst pojkar som drabbas av oviljan att läsa. De kan komma att 
använda ordet tråkigt när det kommer till att läsa skönlitteratur. Undersökningen visar att detta 
stämmer. På frågan om de tycker att skönlitteratur är viktigt för dem, om man ska läsa mer 
skönlitteratur i skolan och om man ska prata och diskutera mer kring skönlitteratur har 
majoriteten av pojkarna svarat nej. I motiveringarna kommer det fram att de antingen tycker att 
det är tråkigt, de gillar inte att läsa eller att de tycker att det inte är nödvändigt. Här kan det vara 
så som Molloy82 beskriver det att dessa termer, exempelvis tråkigt, kan vara en form av sköld för 
andra underliggande problem. Molloy83 ger förslag på vad sådana underliggande problem kan 
vara. Det kan vara så att en del av pojkarna har underliggande läs- och skrivsvårigheter och 
därmed vill de dölja dessa för att inte fråntas den hegemoniska maskulina status som de håller på 
att forma. Det kan även vara så att en del av pojkarna inte förstår själva meningen med att läsa 
skönlitteratur, men det kan även handla om själva litteraturen, att den inte är lockande för dem. 
Tycker pojkarna att de inte förstår uppgiften eller meningen med att läsa, eller att det är svårt, 
menar Molly att det är viktigt för läraren att göra arbetsuppgiften kring läsning av skönlitteratur 
mer lätthanterlig genom att jobba med litteraturen på olika sätt. Pojkarna i undersökningen läser 
mindre på fritiden än i skolan, och det kan vara ett tecken på att pojkarna inte ser meningen med 
att läsa, då de kan anse att det inte bidrar till i skapandet av deras maskulina identitet. I skolan 
läser de mer än på fritiden, men detta är inte på grund av att de uppskattar läsningen mer där, 
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utan möjligtvis ser det mer som ett onödigt ont. Pojkarna försöker därmed att uppfylla de krav 
och förväntningar som finns på dem i skolan, men detta för att de förväntas att läsa inom skolans 
väggar.  
 
Molloy84 framhäver även att uttrycket att pojkar inte läser, inte stämmer. Detta stämmer i 
förhållande till undersökningen. Pojkar läser, men det är inte säkert att de uppskattar det de läser. 
Dessa pojkar läser säkerligen mycket i sin vardag i form av SMS, tidningar, inlägg på sociala 
medier och andra typer av forum, men sådana texttyper är sådana som inte passar in i skolans 
ramar för läsning. En orsak till varför pojkarna inte anses läsa, kan bero på en form av 
genuskonstruktion utanför skolans väggar. Boltz85 menar att pojkar letar efter manliga förebilder i 
sina liv, och generellt läser män mindre än kvinnor vilket också leder till att pojkarna läser mindre 
än flickorna då det kan förknippas med kvinnors aktiviteter. Han hävdar ytterligare att pojkar ser 
världen som en plats fyllda av regler och olika redskap. Pojkar läser då nyheter, instruerande 
texter och korta informativa texter, och detta på grund av att dessa texter ger dem den 
information de behöver för att klara av uppgifterna. Detta är det enda de ska behöva läsa enligt 
de regler och paragrafer som finns för pojkarna, för att de sedan ska kunna vara framgångsrika 
och klara av samhällets uppgifter. Jämför man detta med pojkarna i undersökningen, ser man att 
detta stämmer. Pojkarna läser mindre på grund av de sociala ramar och genusordningar som 
finns, exempelvis den hegemoniska i detta sammanhang, och de försöker anpassa sig till de regler 
som finns, och en av dessa regler är att pojkar inte ska läsa mer än nödvändigt, där med att 
läsning av skönlitteratur kan förknippas med en negativ attityd. Detta gör även att pojkarna i sitt 
skapande av sin maskulina identitet kan komma att söka sig till andra individer av manligt kön 
som inte läser, och därmed bli påverkade av varandras attityder, vilket då kan leda till att ett större 
antal pojkar motsätter sig läsning av skönlitteratur, på grund av de sociala ramarna och 
genusordningarna som finns i samhället. Molloy86 menar härmed att skolan har en viktig uppgift i 
att påverka dessa pojkar. Skolan har den möjligheten att påverka dem positivt eller negativt. Om 
läraren inte heller engagerar sig i att få pojkar att läsa, fortsätter cykeln med att pojkar inte läser 
och de kan senare anses som lässvaga. Om vi förutsätter att pojkar inte läser riskerar vi att 
reproducera inte bara det tankemönstret utan även den genusordning som de tror sig finna när 
det kommer till läsningen.  
 
När det kommer till om att prata om skönlitteratur i skolan ser man tydligt i undersökningen att 
majoriteten av pojkarna anser att det inte behövs. Boltz87 menar på att på grund av de 
traditionella mansroller som finns i dagens samhälle, där de varken ska uttrycka känslor eller 
andra erfarenheter, motsätter sig pojkar denna form av aktivitet i det offentliga rummet. Pojkarna 
försöker skapa sig en hegemonisk maskulinitet, en maskulinitet som ses som norm, och dessa 
stereotypiska mansroller kan vara en av orsakerna till varför pojkarna i undersökningen motsätter 
sig läsning av skönlitteratur. De kan helt enkelt anse att riktiga män inte läser mer än vad som 
behövs. Pojkar ska inte heller läsa och tycka om skönlitteratur som handlar om känslor eller 
kärlek då detta är förknippat med flickor. Undersökningen har visat att detta stämmer. De 6 % av 
pojkarna som uppgett att de har läst en ungdomsroman som har temat kärlek var negativt inställd 
till den. De försöker skapa sig en maskulin identitet genom att läsa sådant som kan komma att 
stärka den. Molloy88 skriver att pojkar helst läser om äventyr och hjältar och detta tycks stämma 
överens med det som resultatet visar, men bara för att de uppskattar de genrer som framhäver 
dessa hjältar och äventyr, visar resultatet fortfarande att de har en negativ attityd till skönlitteratur. 
Detta kan bero på att de söker manliga förebilder i böckerna och att den negativa attityden kan 
bero på att de läser mer böcker om känslor och kärlek. Det kan även bero på att de I) inte förstår 
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uppgiften eller meningen med att läsa skönlitteratur, eftersom att det är flickor som läser. II) 
Pojkarna förstår inte vad som ska läras av boken och varför man ska göra det. Här menar 
Molloy89 återigen att det är viktigt att göra eleverna delaktiga i valet av litteratur och att de får 
tillgång till den aktuella kursplanen, och även vara delaktiga i utformandet av uppgiften som ska 
vara ett underlag för när boken ska redovisas. På sätt menar hon att förståelsen kring varför de 
ska läsa skönlitteratur ökar och det i sin tur kan leda till att attityden till skönlitteratur förbättras. 
 
Pojkarna skyr känslor och kärlek i viss ålder menar Molloy90 och det syns tydligt i den redovisade 
undersökningen, där ett fåtal pojkar har läst böcker med dessa teman medan resterande har valt 
att hålla sig till genrer som har äventyr och hjältar. Molloy91 menar ytterligare på att pojkar läser 
dessa genrer på grund av att det hjälper dem i skapandet och formandet av den egna 
maskuliniteten, och som tidigare nämnt finns föreställningen om den normaliserade mannen där 
de inte ska dela känslor eller erfarenheter med andra. Därmed är också dessa teman inte en del av 
deras maskulina skapande. 
 
Boltz92 menar att vuxna ofta vill att pojkar ska läsa böcker som hjälper dem att bli mogna läsare 
och utveckla sin förmåga till att reflektera kring det de har läst. När man ser till undersökningen 
och attityder till de bokval som läraren gjort åt eleverna har det framkommit att läraren valt 
böcker som behandlar teman som kärlek och känslor, något som pojkar inte uppskattar att läsa 
om menar Boltz. Pojkarna kan kanske anse att läraren valt ”flickböcker” åt dem. Att läraren valt 
sådana böcker kan bero på att de just behandlar teman om känslor och ska ge möjlighet till 
reflektion. Dock framkommer det inte av resultat om läraren har valt böcker som kan locka de 
manliga eleverna till läsning. Boltz menar att när skönlitteratur väljs i samråd med läraren, utesluts 
många gånger sådana texter, och teman, som kan komma att locka pojkarna att läsa och sedan 
utföra den tillhörande uppgiften. I detta fall verkar det stämma med resultatet, då de som har 
svarat menar på att läraren valt böcker som har teman som främst lockar flickor till läsning.  
Logan och Johnston93 menar istället, grundat på undersökningar som är gjorda i Storbritannien, 
att styrdokumenten är alltför feminiserade. Detta kan även vara en orsak här till varför läraren har 
valt böcker med teman som känslor och kärlek, sådant som pojkar undviker och som inte hjälper 
dem med deras maskulinitet, på grund av att dessa teman går att diskutera kring och koppla till 
den svenska skolans styrdokument. Det kan även vara så som Logan och Johnston menar att 
stora delar av lärarkåren är kvinnor och därmed får även läsning en feminin stämpel om den 
undervisande läraren är kvinna. Har läsningen en feminin stämpel, med skönlitteratur som 
behandlar teman som är förknippade med flickor och kvinnor, kan det leda till att pojkarna drar 
sig undan från läsningen i skolan, och därmed reproducerar den negativa attityden som de flesta 
pojkarna i undersökningen har.  
 

6.2.3 DEN POSITIVA FLICKAN 

När det kommer till flickors attityder till skönlitteratur visar resultatet att majoriteten har en 
positiv attityd till skönlitteratur. Flickorna läser generellt mer än pojkarna på fritiden vilket även 
stämmer överens med Logan och Johnstons94 studier av elevers attityder till skönlitteratur. För 
dem visade det sig att flickor läste både mer när det kom till tid och antalet böcker vilket även 
verkar stämma överens, med tanke på den tid som flickorna i denna undersökning lägger ner på 
sin läsning av skönlitteratur både i skolan och på fritiden. Då flickorna lägger ner mer tid på att 
läsa skönlitteratur i skolan och på fritiden skulle slutledningen även vara att de läser mer 
skönlitterära texter. I analysen framkom det att detta kunde bero på att detta förväntades av 
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flickorna. Detta styrks av Logan och Johnston95 då de framhäver att läsning av skönlitteratur har 
en feminin stämpel, då läsning av ofta behandlar teman som kärlek och känslor. 
 
När det kommer till frågan om vad flickorna senaste läst på fritiden som de tyckt varit bra, 
synliggjordes i resultatet att de framför allt läste böcker som hamnade i genrer som behandlade 
teman om känslor, relationer och kärlek. Boltz96menar att flickor är mer motiverade att läsa 
skönlitteratur som handlar om sådana teman, då sådana böcker ofta är utformade efter hur flickor 
tänker och tycker. Detta gör att flickorna lättare tar till sig den läsningen eftersom att böckerna 
verkar vara mer anpassade efter deras kön. Resultatet visar att flickorna, som har en positiv 
attityd till de olika genrerna, anpassar sig efter genuskontraktet. Känslor och reflektioner är 
egenskaper som är starkt förknippat med flickornas kön enligt Logan och Johnston97. Sådan 
litteratur som behandlar dessa teman hjälper då till att reproducera könstereotyper, hur en flicka 
ska känna, tänka och tycka. Molloy98 menar då att det krävs diskussioner kring hur 
könsstereotyper skapas och reproduceras, tillsammans med eleverna. Detta tolkas som att det 
gäller att skapa en medvetenhet hos flickorna i detta fall om hur vissa ser på kvinnor och män, 
och vad exempelvis normer är. Boltz99 menar att flickor helst läser böcker som handlar om 
känslor och relationer. Detta visar även resultatet i föreliggande studie, och detta kan bero på att 
flickorna försöker skapa sig en uppfattning om hur världen fungerar och hur kvinnor ska bete sig. 
Dock kan det de läser bidra till att flickorna reproducerar sin egen underordning i exempelvis 
genuskontraktet, då de lär sig att flickor ska vara på ett sätt och pojkar på ett annat. Resultatet 
och analysen visar även att flickorna läser sådant som de förväntas läsa om, både i skolan och på 
fritiden.  
 
Boltz100 menar att vuxna många gånger vill välja litteratur som hjälper till att utveckla förmågor 
kring känslor och reflektioner. Han menar att i skolans värld är bra skönlitteratur sådant som 
flickor läser och uppskattar. I resultatet och analysen framkommer detta tydligt att flickorna har 
generellt mer positiv attityd till skönlitteratur som läraren väljer, och som resultatet visade var den 
litteratur som läraren valde åt eleverna skönlitteratur som framförallt talade om kärlek och 
relationer. Och då flickor läser generellt mer än pojkar leder detta till, enligt Logan och 
Johnston101, att flickor har en bättre läsförmåga och på så sätt öppnas dörrarna till andra ämnen 
även för dem. De hävdar också att det finns en koppling mellan denna läsförmåga och attityder 
till skönlitteratur och att den påverkas av tiden. Eleverna får senare i livet återkoppling på det de 
läser, och får flickorna då en positiv återkoppling på läsning av skönlitteraturen, menar Logan 
och Johnston102 att de då även får en positiv anknytning till den. Återigen gäller det att se till att 
denna återkoppling inte hjälper till med att reproducera könsstereotyper. Det är viktigt att få 
flickorna att reflektera kring varför det ser ut som det gör, så att de aktar sig för att inte skapa sin 
egen underordning.  
 
Skönlitteratur har även visat sig vara viktigt för de flesta flickorna i undersökningen. De 
framhäver det som en möjlighet till kunskaper och nöje. Samma sak uttrycks i frågorna om man 
ska läsa mer skönlitteratur i skolan och om man ska prata mer om det i skolan. Majoriteten av 
flickorna anser att det är önskvärt. Flickorna har generellt en mer positiv attityd till skönlitteratur 
och det kan bero på tre olika faktorer menar Logan och Johnston103. Då de har en positiv attityd 
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till skönlitteratur kan det i sin tur leda till bättre skolresultat, då forskningen visar att de som har 
en positiv attityd också har en god läsförmåga. Får flickorna då bättre skolresultat hjälper det dem 
att tro på sin egen förmåga till att lösa de uppgifter som följer med läsningen av skönlitteratur. En 
annan faktor som hjälper flickorna till bättre resultat är, enligt Logan och Johnston, att flickor är 
mer benägna att ta hjälp av lärare och andra grupper och diskutera läsningen. Detta visar också 
att flickorna vill göra bra ifrån sig när det kommer till läsning, eftersom att det förväntas av dem 
att de framförallt ska läsa mer än pojkar, de ska läsa viss skönlitteratur och de ska även vilja 
diskutera och reflektera kring detta, på grund av att det förväntas av dem inom vissa ramar. 
Flickorna i undersökningen framhäver det som viktigt att man får ta del av andras tankar och 
känslor när det kommer till läsning av skönlitteratur. Att flickorna vill diskutera och reflektera 
innebörden av olika böcker stämmer väl överens med Logans och Johnstons forskning, men 
återigen handlar det nog mer om att det är något som förväntas av dem, eftersom att dessa 
egenskaper är förknippade med det kvinnliga könet. 
 

6.2.4 DEN NEGATIVA FLICKAN 

Tidigare i undersökningen nämndes att flickorna läste mer än pojkarna i veckan, både på fritiden 

och i skolan. Återigen påpekas att det inte behöver betyda att alla flickor har en positiv attityd. 

Som resultatet visar menade 45 % av flickorna i undersökning att de tyckte att läsning av 

skönlitteratur var tråkigt. Molloy104 menade på att när pojkar ansåg att läsning av skönlitteratur 

var tråkigt kunde det bero på att kunde finnas en form av underliggande läs- och skrivsvårighet. 

Jag tror att detta även kan gälla för flickorna. Molloy105 menar även att de flickor som ansåg att 

läsning av skönlitteratur var tråkigt, är en problematik. Flickorna kan anse att de inte uppfyller alla 

de krav och normer som finns på deras kön i form av att de ska läsa, då de har problem med 

läsningen. Om de har problem med läsningen försöker de då att hitta alternativa vägar inom 

ramen för genuskontraktet. Flickorna läser, men de kan uttrycka en negativa attityd på grund av 

att de inte tar upp innebörden i vad de läser och försöker därmed även vända sig bort från 

litteraturen och den alternativa värld som erbjuds henne i genuskontraktet. 

En annan orsak som kan ligga till grund är den samma som för pojkarna, att de helt enkelt inte 

ser nyttan med eller att de kanske är negativt inställda till skönlitteraturen på grund av att det 

förväntas av flickorna att de ska läsa mer och att de ska vilja reflektera och diskutera kring 

böckernas innebörd. 44 % av flickorna ansåg även att man inte ska läsa mer skönlitteratur i 

skolan och analysen visade på att det kan bero på att de vänder sig bort från den alternativa 

världen de kan komma åt eftersom att de inte kommer åt den verkliga världen utan hjälp av 

pojkarna. Hirdmans teoretiska perspektiv framhävde det som att det fanns en risk att individer 

vänder sig bort från det som de helt enkelt inte har tillgång till, vilket de negativa flickorna verkar 

ha gjort. Till de motiveringar som flickorna har gjort ser man att de framhäver litteraturen som 

mindre viktigt på grund av att de läser mycket annat i skolan. De vill förhålla sig till sådant som 

de känner igen och de vill inte få sin verklighetsbild utmanad på något sätt och därmed vänder de 

sig bort från skönlitteraturen. Dessa flickor verkar inte förstå meningen med att läsa 

skönlitteratur och varför man gör det i skolan. Molloy106 uttryckte tidigare att det är viktigt med 

att klargöra för eleverna vad man ska läsa, varför man ska läsa och tillsamman med eleverna 

skapa alternativa sätta att redovisa läsningen av skönlitteraturen. Det verkar som att de negativa 

flickornas syn på flickor är att de ska prestera bra i skolan och att skönlitteratur inte är viktigt för 

dem, och det kan komma att utmana deras redan satta världsbild. Att de fortfarande läser mer i 
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skolan kan de göra på grund av att det förväntas av dem att de ska göra det, för att på så sätt få 

en bättre läsförmåga och därmed lyckas bättre i andra skolämnen. 

Boltz107 menar att det generellt är pojkar som motsatte sig diskussioner och reflektioner kring 
skönlitteratur eftersom att det var förknippat med flickors egenskaper. I analysen framkom det 
att flickorna hjälpte pojkarna att inte diskutera dessa saker på ett offentligt forum. Logan och 
Johnston108 menar på att attityder gentemot skönlitteratur och läsning av den varierar från individ 
till individ, och Molloy109 menar att den främsta orsaken till varför elever kan tycka att läsning är 
tråkigt är för att de inte förstår syftet med läsningen. Det finns definitivt flickor som kanske inte 
tycker om att läsa för att det finns andra saker på fritiden som är roligt, men i följd med detta 
finns säkerligen även flickor som inte förstår syftet med läsningen, men även att det kan vara en 
täckmantel för läs- och skrivsvårigheter. Är det en täckmantel, vill flickorna antagligen inte visa 
den svårighet de har för läsning, eftersom att det förväntas av dem att de ska både läsa och läsa 
mer än pojkarna. 
 

6.2.5 AVSLUTANDE ORD 

Som avslutande ord tänkte jag ta upp det sista som presenterades i resultat och analysdelen. Både 
pojkar och till en viss del flickor uppgav att de skulle föredra att ta in skönlitteratur med hjälp av 
teknik. Med hjälp av talbok får pojkar, även flickor, möjlighet till en form av högläsning som de 
kan behöva för att varva den ordinarie läsningen med. Med de andra tekniska hjälpmedlen kan 
man som pedagog, som Molloy110 förespråkar, varva läsningen med olika sätt att jobba med 
skönlitteratur och på så sätt förhoppningsvis förbättra attityden hos både pojkar och flickor, när 
det kommer till skönlitteratur och läsning av den. Genom att variera sättet att jobba med 
skönlitteratur och vara noga med att klargöra syftet med läsningen och låta eleverna vara med och 
bestämma hur saker ska redovisas kan attityderna förbättras. 
 
Molloy111 menar på att det framförallt är kvinnliga lärare som arbetar med skönlitteratur i skolan 
och att de manliga lärarna fokuserar mer på diskussioner, retorik och skrivande. Som lärare gäller 
det att variera alla dessa sätt för att sedan kunna motivera eleverna till att läsa skönlitteratur. 
Molloy112 menar även att man ska försöka undvika böcker som hjälper till att reproducera 
könsstereotyper, hur pojkar och flickor ska vara. Om böcker som reproducerar könsstereotyper 
ska läsas, gäller det att diskutera det ämnet med eleverna och göra dem mer medvetna om vad de 
läser. Jag tolkar det som att arbetet kring skönlitteratur ställer stora krav på lärarna som 
pedagoger. En fördel som lärare har när de ska välja skönlitteratur till eleverna när dessa befinner 
sig i den äldre årskursen för grundskolans senare år, menar Boltz113, är att de lär sig vad elevernas 
intressen är och på så sätt kan hjälpa dem att välja litteratur som kan passa den enskilda eleven. 
På så sätt kan man även öka motivationen till läsning av skönlitteratur och även attityden kan 
förbättras. Men för att få tillgång till den informationen om elevers intressen och läspreferenser 
behöver det hela tiden ske en kontinuerlig dialog mellan pedagog och elev, och det krävs även en 
kunnig och engagerad lärare som vill förändra attityderna till skönlitteratur. Pedagoger behöver 
även uppmuntra elever till att läsa böcker ur andra genrer för att få alla elever att upptäcka den 
skönlitterära världen på egen hand och inte via någon annan. Attityderna till skönlitteratur ska 
inte behöva vara beroende av vilket kön en elev tillhör utan attityderna ska bero på vad de 
enskilda individerna föredrar att läsa. 
 

                                                 
107 Boltz, Robin H. (2007), S. 3 
108 Logan, Sarah & Johnston, Rhona. (2009), S. 199-200 
109 Molloy, Gunilla. (2007), S. 18 
110 Ibid, S. 17-18 
111 Molloy, Gunilla. (2003), S. 310 
112 Molloy, Gunilla. (2007), S. 158 
113 Boltz, Robin H. (2007),  S. 3 
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7. SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen var att belysa elevers olika attityder till läsning av skönlitteratur i skola och 
på fritiden. Vidare var syftet att studera om det finns variationer i attityderna mellan flickor och 
pojkar och huruvida en sådan variation kan förstås utifrån ett genusperspektiv. Till detta 
formulerades fyra stycken frågeställningar: Vilka attityder till skönlitteratur finns hos elever i 
årskurs 9? Finns det variationer i attityderna beroende av elevernas kön och i sådana fall vilka? 
Vilka skillnader finns det mellan attityderna hos pojkar och flickor? På vilket sätt kan variationer i 
attityderna förstås utifrån två olika genusteorier? Som metod att undersöka och svara på dessa 
frågor valdes en kvantitativ metod i form av enkätundersökning, med både slutna och öppna 
frågor. De valda informanterna blev elever i årskurs 9 och urvalet av klasser skedde tillsammans 
med den undervisande läraren.  
 
Bakgrunden tar upp begreppet genus, för att ge läsaren en bakgrundsinformation om vad genus 
kan stå för i olika perspektiv. Den tar även upp vad LGR 11 för att synliggöra vad kursplanen för 
ämnet Svenska säger om läsning om skönlitteratur i skolan. I den tidigare forskningen lyfts 
framförallt forskning kring pojkars attityder till skönlitteratur fram, men även forskning kring 
flickors resultat och generella attityder och hur pedagoger kan jobba kring problem så som att 
eleverna inte förstår meningen med läsning av skönlitteratur.  
 
I det teoretiska ramverket presenteras Connells maskulinitetsteori där hon har delat upp den i 
fyra olika kategorier, dock nämns endast tre stycken av dem i uppsatsen. Även Hirdmans 
fyrdelade genuskontrakt lyfts fram. Båda dessa teorier har använts som analysredskap i uppsatsen 
för att klargöra bakomliggande orsaker till varför eleverna kan ha de attityder som de har. 
 
I resultatet framkommer det att majoriteten av pojkarna har en negativ attityd till skönlitteratur, 
men att de kan uppskatta att läsa skönlitteratur om krig, sci-fi, non-fiction, äventyr och fantasy 
och detta på grund av att de förslagsvis letar efter manliga förebilder för att stärka och forma sin 
egen maskulinitet. Det har även visat sig att de inte uppskattar att prata om skönlitteratur i skolan 
eller läsa böcker som handlar om känslor och relationer. Många av pojkarna förstod inte heller 
meningen med läsningen av skönlitteratur i skolan. Vidare visade undersökningen att en majoritet 
av flickorna hade en positiv syn på skönlitteratur, de läste även generellt mer än pojkarna både på 
fritiden och i skolan. Detta tolkades dock som att de gjorde det på grund av att de har de 
förväntningar på sig att de ska göra det. Det visade sig även att flickorna framförallt läste böcker 
som handlade om känslor och relationer och att dessa uppskattades av samtliga som läst böcker 
med dessa teman. Dock fanns det en minoritet av flickorna som inte såg meningen med 
läsningen av skönlitteratur.  
 
I diskussionen presenteras fyra olika kategorier utifrån resultatet och analysen. Den positiva 
pojken, den negativa pojken, den positiva flickan och den negativa flickan. Det hela avslutas med 
några reflektioner kring hur pedagoger kan jobba kring attityder, skönlitteratur och genus i 
skolan. Hos den positiva pojken framkom det att han var positivt inställda till skönlitteratur på 
grund av att de kunde bilda sina egna maskuliniteter utifrån den. 
 
Den negativa pojken å andra sidan var negativ till skönlitteratur på grund av den inte hjälpte 
honom att forma eller skapa sin maskulinitet. En annan orsak var även att läsning av 
skönlitteratur, reflektion och diskussion kring känslor och upplevelser var något som 
förknippades med kvinnliga förehavanden. Den positiva flickan var positiv till skönlitteratur som 
behandlade känslor och relationer och detta på grund av att det förväntade sig av henne att hon 
skulle tycka om det. Den negativa flickan var negativt inställd då hon valde att vända sig bort från 
den verkliga världen samt de alternativa. Det kan även röra sig om problem som läs- och 
skrivsvårigheter eller att hon inte förstått meningen med att läsa, vilket också leder till att hon 
vänder sig bort från den alternativa värld som erbjuds henne 
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BILAGOR 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 

 

 
 
Information om undersökning om läsning av skönlitteratur 
Du som elev tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om vilken 
attityd du har till skönlitteratur och om det finns några skillnader mellan dessa attityder beroende 
på om man är pojke eller flicka. Undersökningen riktar sig till dig som går i årskurs 9 och som är 
15 år eller äldre.  
 

Undersökningens syfte är att se vilka attityder elever har till skönlitteratur för att lärare 
förhoppningsvis ska välja skönlitteratur som passar elever bättre.  
I denna undersökning deltar två klasser på skolan i årskurs 9. Urvalet av just din klass har skett i 
samtal med den undervisande läraren. Du tillfrågas att delta i denna undersökning. 
 
Du förväntas i undersökning svara på frågor om din läsning av skönlitteratur; vad du läser, hur 
mycket du läser, vad du tycker om att läsa och så vidare. Deltagandet är helt anonymt och du 
lämnar inte ut några personliga uppgifter så som namn, personnummer eller adress. Enkäten 
beräknas ta ca 10 minuter att besvara och undersökningen tar inte upp några personligt 
obehagliga frågor. 
 
Då enkäten är anonym kommer ingen kunna ta reda på vad du har svarat på frågorna. Jag 
kommer att se svaren, men kommer inte veta vem som skrivit dem. De som kommer att få ta del 
av informationen är jag och min handledare på Högskolan Dalarna, och detta sker endast under 
bearbetningen av svaren.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Om du väljer att inte delta i undersökningen kommer detta inte påverka ditt 
resultat i skolan på något sätt. Undervisningen är densamma vare sig du medverkar i studien eller 
inte. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Jag samtycker till deltagande i studien      
 
Jag samtycker inte till deltagande i studien   
 
Underskrift   Ort  Datum 
 
____________________________________________________________ 
Ytterligare information upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
 
 
Studentens kontaktuppgifter:   Handledarens kontaktuppgifter: 
Alexandra Piirhonen   Jenny Rosén 
073-0212753    073-2701713 
h09alepi@du.se    jro@du.se 
Östra Långgatan 25 C 
783 30 Säter 
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BILAGA 2 – ENKÄT 

I denna enkät kommer du att få svara på frågor om dina läsvanor. Ordet skönlitteratur kommer 

att finnas med i texten. Med det ordet menar jag böcker i textform och inte i sin fysiska form. 

Boken kan exempelvis läsas som en vanlig bok i pappersform, på en läsplatta, som daisy spelare 

(en ljudfil som är speciellt framtagen för människor med läs- och skrivsvårigheter) eller som en 

ljudbok. Med skönlitterär text menar jag böcker som har en handling och inte läromedel som 

exempelvis SO-böcker eller andra typer av läromedelsböcker som talar om fakta och som lär ut 

saker. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara 

 

1. Jag identifierar mig som: 

Man☐  Kvinna☐  Annat☐ 

 

2. Hur ofta läser/lyssnar du på skönlitteratur på fritiden:   

  

0- 1 timme i veckan ☐  2- 3 timmar i veckan ☐ 

4- 5 timmar i veckan ☐  5 timmar eller mer i veckan ☐ 

 

3. Hur ofta läser/lyssnar du på skönlitteratur i skolan:  

  

0- 1timme i veckan ☐  2- 3 timmar i veckan ☐  

4- 5 timmar i veckan ☐  5- timmar eller mer i veckan ☐ 

 

4. Vad hette boken du läste senast hemma: 

________________________________________________________________________ 

 

4a. Vad tyckte du om boken: 

Mycket bra ☐  Ganska bra ☐  Bra ☐ 

Dålig ☐  Ganska dålig ☐ Mycket dålig ☐ 

 

5. Vad hette boken du läste senast i skolan: 

________________________________________________________________________ 

 

5a. Vad tyckte du om boken: 

Mycket bra ☐ Ganska bra ☐  Bra ☐  
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Dålig ☐  Ganska dålig ☐ Mycket dålig ☐ 

 

 

6. Vad tycker du om att läsa skönlitteratur: 

Mycket roligt ☐ Ganska roligt ☐ Roligt ☐  

Tråkigt ☐ Ganska tråkigt  ☐ Mycket tråkigt ☐ 

 

 

7. Vilka skönlitterära texter har du läst under terminen (berättelser, noveller, sagor osv): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Har du fått välja bok själv när ni ska läsa i skolan: 

Ja, jag får välja själv ☐  Nej, läraren väljer boken åt mig ☐ 

Ibland ☐ 

 

8a. Om du svarat nej eller ibland i föregående fråga, vad tyckte du om den boken som 

läraren valde åt dig: 

Mycket bra ☐  Ganska bra ☐  Bra ☐ 

Dålig ☐   Ganska dålig ☐ Mycket dålig ☐ 

 

9. Ge ett exempel på minst en bok som läraren valt åt dig: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. Tycker du att skönlitteratur är viktigt för dig?  

 

Ja ☐   Nej☐ 
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10a. Motivera ditt svar oavsett vad du svarade i den tidigare frågan 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

11. Tycker du att man ska läsa mer skönlitteratur i skolan? 

Ja ☐   Nej ☐ 

 

11a. Motivera ditt svar oavsett vad du svarade i den tidigare frågan 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Tycker du att man ska prata mer om skönlitteratur i skolan?  

Ja ☐   Nej ☐ 

12a. Motivera ditt svar oavsett vad du svarade i den tidigare frågan 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. Föredrar du att läsa/lyssna på skönlitteratur via: 

Surfplatta ☐   Talbok ☐   

Bok i pappersform ☐    Använda en daisy spelare ☐ 

Annat (Skriv vilket sätt du föredrar) ☐ 

 _____________________________________________________  

Tack för ditt deltagande!    
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BILAGA 3 – ÖVERSIKT AV RESULTATDIAGRAM 
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Figur 3 

 
Figur 4 
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Figur 5 

 
Figur 6
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Figur 7 

 

Figur 8
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Figur 9 

 
Figur 10
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Figur 11 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Talbok Bok i pappersform Annat Har ej svarat

Hur eleverna föredrar att ta in skönlitterära texter

Pojkar Flickor


