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Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att försöka kartlägga vilka slags erfarenheter och
attityder till litteraturläsning som finns bland andraspråkselever och jämföra detta resultat med 
tidigare forskning som gjorts inom området utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv. 
Målsättningen för arbetet var även att försöka utröna vilka slags orsaksfaktorer som kan 
tänkas ligga bakom eventuella likheter och skillnader.

För att uppnå detta syfte valde jag att, med hjälp av enkätformulär, göra en kvantitativ 
undersökning i några andraspråksklasser på gymnasienivå.   Vid bearbetningen av dessa valde 
jag avslutningsvis att, med utgångspunkt i den genusteorietiska och postkoloniala 
vetenskapstraditionen, dels göra en komparativ analys mellan tidigare forskning och 
uppsatsens empiri, dels försöka påvisa några tänkbara orsaksförklaringar till eventuella 
attitydskillnader.

Resultatet av undersökningen visar på, inom vissa områden, uppseendeväckande stora 
skillnader mellan de resultattendenser som framkommit i tidigare forskning och det empiriska 
underlag denna uppsats grundar sig på. Områden som uppvisar stora skillnader ur antingen ett 
köns- och/eller etnicitetsperspektiv är ämnesuppfattning, litteraturpreferenser och läsvanor, 
där de tillfrågade pojkarna på många punkter frångår det könsstereotypa beteende som är 
kännetecknande bland pojkar med svenska som modersmål.

De slutsatser som dras i samband med diskussionen av dessa resultat tillskriver 
framförallt de undervisande lärarna, vilka samtliga har ett uttalat intresse för litteratur 
och/eller genusfrågor, det främsta ansvaret för elevernas – i många avseenden –
okonventionella attitydmönster. För att några generella slutsatser kring dessa resultat ska 
kunna dras krävs dock vidare forskning inom området.
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1. Inledning

Jag har sedan några år tillbaka börjat intressera mig för genusfrågor – frågor som rör hur 

uppfattningar om manlighet och kvinnlighet påverkar människors levnadsval. Något som 

fascinerat mig länge är den allmänt avoga inställning som finns bland pojkar gentemot 

svenska i allmänhet och litteraturläsning i synnerhet. Pojkar presterar generellt sett också 

betydligt sämre än flickor i olika läsförståelsetest (Skolverket 2003, s. 14f). Detta gäller även 

bland elever som läser svenska som andraspråk, men skillnaderna mellan könen är inte lika 

påfallande där jämfört med elever som har svenska som modersmål. Något som kanske är än 

mer uppseendeväckande är det faktum att flickor med utländsk bakgrund presterar bättre än 

infödda svenska pojkar i ämnesprovet i svenska (Skolverket 2008, s. 3f.). Eftersom de studier 

som hittills gjorts kring andraspråkselevers erfarenheter och attityder till litteraturläsning är 

tämligen begränsade, tycker jag att – i egenskap av blivande andraspråkslärare – det skulle 

vara intressant att studera detta område lite närmare.

1.1 Definition
Jag kommer huvudsakligen att använda mig av begreppen andraspråkselever och svenska 

elever vid hänvisning till rapportens referensgrupper. För att undanröja eventuella 

missförstånd väljer jag därför att här nedan definiera dessa begrepp närmare. Med 

andraspråkselev avses en elev som läser ämnet svenska som andraspråk – det vill säga en 

person som inte har svenska som modersmål. Jag är medveten om att termen svensk elev är 

ett tämligen klumpigt och mångfacetterat begrepp som också kan tillämpas på 

andraspråkselever, men i denna uppsats avses i första hand elever som har svenska som 

modersmål. För den språkliga variationens skull används följande begrepp synonymt i hela 

arbetet: andraspråkselever, invandrarelever, elever/flickor/pojkar som läser svenska som 

andraspråk, elever/flickor/pojkar med utländsk bakgrund.

1. 2 Syfte/Frågeställningar
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att kartlägga vilka läsvanor och läspreferenser som 

finns bland andraspråkselever. Jag kommer även att undersöka vilka attityder som finns till 

litteraturläsning bland invandrarelever i allmänhet och invandrarpojkar i synnerhet, och 

jämföra dessa med svenska elevers attityder. De frågeställningar som det här arbetet avser 

besvara blir således:
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 Vilka attityder till litteraturläsning finns bland pojkar respektive flickor som läser 

svenska som andraspråk?

 Vilka likheter och/eller skillnader finns det i jämförelse med svenska elever?

 Vilka orsaksförklaringar finns att hitta till eventuella likheter och skillnader?

1.2.1 Avgränsning och precision
Tidigare forskning som gjorts inom området pekar på att det ofta är flera olika parametrar som 

påverkar en människas olika attityd- och beteendemönster. Klass, kön och etnicitet brukar 

klassificeras som de tyngst vägande faktorerna vid en kartläggning av strukturella mönster 

inom olika samhällsområden. Jag har – på grund av tidsskäl – valt att begränsa mitt 

undersökningsområde till att enbart omfatta ett köns- och etnicitetsperspektiv1, vilket kommer 

att analyseras med hjälp av begrepp från den genusteoretiska och postkoloniala 

vetenskapstraditionen. 

1.3 Teorier och tidigare forskning
Nedan presenteras inledningsvis ett axplock av den forskning som tidigare gjorts kring elevers 

erfarenheter och attityder till litteraturläsning. Utifrån dessa resultat kommer jag därefter att 

redovisa vilka huvudsakliga tendenser beträffande litteraturläsning man kan utröna utifrån 

denna forskning. Dessa parametrar kommer senare att användas som jämförande 

analysunderlag i uppsatsens slutdiskussion. Avsnittet avlutas med en presentation av de 

teorier – det vill säga de ”glasögon” – jag kommer att använda mig av vid sammanställningen 

och analysen av undersökningens resultat.

1.3.1 Läsvanor utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv

I en publikation framtagen av Lärarnas Riksförbund – Läsa för att lära (2005) – där över 

tusen svenska högstadieungdomar svarat på enkäter angående deras läsvanor framkommer det 

att det finns stora könsskillnader vad gäller elevers läsvanor såväl i som utanför skolan. 

Trettioen procent av alla tillfrågade pojkar i årskurs nio uppger att de överhuvudtaget inte 

läser böcker under sin fritid – motsvarande siffror bland flickorna är nio procent. Värt att 

notera i detta sammanhang är att pojkarnas läsfrekvens inte tycks tillta innanför skolans 

väggar – en fjärdedel av pojkarna uppger att de inte heller läser böcker under skoltid. 

Gemensamt för bägge könen är dock att läsintresset avtar ju högre upp i åldrarna eleverna 
                                                
1 Med etnicitet avses i detta sammanhang en människas identifikation med en specifik etnisk grupp (NE, 2008).
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kommer – för pojkar mer än för flickor. Skillnader i läsvanor har emellertid inte enbart med 

kön att göra, i rapporten framkommer det att barn med lågutbildade föräldrar uppvisar 

betydligt lägre läsintresse än barn från medel- och överklasshem. Ett område som däremot 

inte uppvisar några betydande skillnader avseende läsvanor rör elevers etniska bakgrund. 

Elever med utomnordiskt födda föräldrar uppvisar varken högre eller lägre läsintresse än 

elever vars föräldrar är födda i Sverige (Lärarnas Riksförbund 2005).

Vid en internationell jämförelse visar det sig att skillnaden mellan pojkar och flickor 

gällande läskompetens är stor i Sverige i förhållande till andra länder. Detta gäller även deras 

självkänsla, där flickor har en tendens att värdera sin egen läsförmåga högre än pojkar 

(Skolverket 2003, s. 14f).  Svenska flickor uppvisar också generellt sett en betydligt positivare 

attityd till läsning än pojkar, vilket forskare anser vara en förklaring till de tydliga 

resultatskillnader som uppvisas på olika läsförståelsetest. Studier har dock visat att elever har 

blivit sämre på att utnyttja biblioteken eftersom dessas utbud och tillgänglighet har minskat 

under årens lopp, vilket har blivit extra påtagligt bland barn med invandrarbakgrund och/eller 

barn med lågutbildade föräldrar (Skolverket 2003, s. 22f).

1.3.2 Varför ska man läsa skönlitteratur?

Gunilla Molloy beskrivs av många som en av de ledande forskarna inom 

svenskämnesdidaktiken, och hon har också givit ut flertalet böcker, vilka redovisar attityder 

till skolans läs- och skrivundervisning (Molloy 1996, 2003a, 2003b, 2007). I När pojkar läser 

och skriver presenteras en kvalitativ undersökning av några högstadiepojkars tankar och 

åsikter kring läsning och skrivning. Där framkommer det att det finns en tydlig diskrepans 

mellan lärarens och pojkarnas ämnesuppfattning, där de sistnämnda i första hand förknippar 

läsning i skolan med något tvångsbetonat, löjligt och tråkigt. Någon verklig motivering till 

varför man bör läsa skönlitteratur – mer än för att läraren säger så – verkar pojkarna ha gått 

miste om.

 I Skolverkets rapport Barns läskompetens i Sverige och i världen (2003 s. 21) 

framkommer det dock att elever generellt sett är tämligen överens om vilka faktorer som styr 

huruvida man blir duktig på att läsa. Den faktor som anses vara den mest avgörande när det 

gäller eventuell läsutveckling har att göra med läslust, det vill säga man måste tycka det är 

roligt att läsa för att kunna bli duktig på det. Andra parametrar som tillskrivs stor betydelse är 

koncentrationsförmåga och tillgång till tid. Läxläsning och omfattande skrivövningar anses 

däremot inte gynna läsutvecklingen på något nämnvärt sätt (Skolverket 2003, s.21).
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1.3.3 Tänkbara orsaksförklaringar

Även om Molloy uttryckligen betonar faran i att kollektivisera pojkar som ”icke-läsande” 

menar hon ändå att det går att utläsa en slags motståndskultur gentemot svenskämnet i 

allmänhet bland majoriteten av pojkar. Detta har sitt ursprung i den starka köns- och 

klassidentifikation som äger rum såväl i som utanför klassrummet (Molloy 2007, s. 36).

Enligt Molloy går det att hitta flera olika orsaksförklaringar bakom detta beteende, vilka 

samtliga går att tillämpa ur ett klass- och/eller könsperspektiv. Allmän misstro mot 

auktoriteter – och kanske framförallt kvinnliga sådana –, brist på intellektuell självtillit, 

nedvärdering av teoretiska kunskaper, samt oförmåga att se nyttan och syftet med 

litteraturundervisningen är några av de förklaringar som Molloy (2007 s. 38f.) presenterar 

med stöd av forskning gjord av Karen Gallas (1994) och Paul Willis (1981). Även 

internationella studier som gjorts inom detta område pekar mot liknande resultat. Pojkar –

oavsett ålder – har en tendens att försöka ”kontrollera” litteraturundervisningen, genom att 

småprata, avbryta eller uppvisa ett allmänt stökigt beteende (Gallas 1994, s. 55, Willis 1981, 

s. 53). En annan tänkbar förklaring till pojkars allmänna aversion gentemot litteraturläsning 

som presenteras av Molloy har att göra med den – såväl medvetna som omedvetna –

könssegregation som uppstår i klassrummet, där isärhållandet av könen ses som något 

naturligt och önskvärt. Vissa beteenden och handlingskompetenser klassificeras som typiskt 

kvinnliga medan andra klassificeras som typiskt manliga. Molloy menar således att pojkars 

avog till läsning kan grunda sig i uppfattningen om att läsning i första hand är en 

”tjejaktivitet”, vilket medför en automatisk antagonistisk hållning bland pojkarna gentemot 

framförallt skönlitterär läsning. Pojkar vill i sin pågående konstruktion av manlighet markera 

ett tydligt avståndstagande från aktiviteter som kan förknippas med ett feminint uppförande 

(Molloy 2007, s. 74).

Detta beteendemönster är något som återfinns även i Litteraturundervisning som lek och 

allvar (Malmgren & Nilsson 1993, s. 85f), där en studie av litteraturundervisningen i en 

mellanstadieklass presenteras. Författarna väljer dock att ta analysen ett steg längre genom att 

använda sig av begreppen flickreaktioner och pojkreaktioner (Malmgren & Nilsson 1993, s. 

85):

En markerad skillnad mellan pojkar och flickor yttrar sig på olika sätt. Det är ett huvuddrag 

i undervisningen. Det gäller interaktionsmönster i klassrummet, själva mottagandet av 

romanen och som vi även sett olika ideologiska hållningar. Man kan tala om att en 

flickreaktion och pojkreaktion polariseras i undervisningen.
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Pojkar och flickor reagerar således olika på den litteraturläsning som förekommer i skolan, 

där de förstnämnda intar ett mer distanserat förhållningssätt till bokens handling, medan 

flickornas reaktion kännetecknas av intimisering. Flickor har lättare för att skapa en relation 

till texten – där förståelse och empati för olika karaktärer är kännetecknande – medan 

pojkarna intar en mer politisk läsning, där djupare psykologiska analyser bortprioriteras 

(Malmgren & Nilsson 1993, s. 85f).

1.3.4 Läspreferenser ur ett könsperspektiv

 I Läsa för att lära (Lärarnas riksförbund, 2005) framgår det att även bokvalen är tämligen 

könsstereotypa – flickor föredrar böcker som handlar om kärlek och relationer medan pojkar –

i den mån de läser – helst väljer fantasyböcker och serietidningar.

Molloy menar att man som forskare måste kartlägga vilka slags läskompetenser eller 

litteracies pojkarna kommer med till skolan för att en rättmätig bild av tidigare nämnda 

läsmotstånd ska kunna utkristalliseras (Molloy 2007, s. 36). Många lärare gör misstaget att 

stämpla pojkar som ”icke-läsande”, när det i själva verket handlar om att synliggöra flera 

olika slags litteracies. Inom den svenska skolan finns det vedertagna normer om vad som kan 

klassificeras som läs- och skrivkunnighet, vilket indirekt medför att otraditionella litteracies –

som exempelvis serietidningsläsning och dataspelande – ofta negligeras eller misstänkliggörs 

(Molloy  2007, s. 36f.). 

1.3.5 Vilka böcker läser man i skolan?

Då eleverna ombeds att definiera vad för slags böcker man läser i skolan framkommer det att 

de allra flesta omdömena är av negativ karaktär. Böckerna beskrivs ofta som lärarvalda, 

tunna, billiga, och tråkiga Överlag kan man konstatera att där går att utläsa en tydlig 

skiljelinje mellan den läsning som sker inom skolans respektive hemmets väggar, där den 

förstnämnda i första hand förknippas med arbete och den sistnämnda med lustfylldhet 

(Molloy 2007, s. 85).

1.3.6 Övergripande tendenser
Utifrån den tidigare forskning som gjorts kring attityder till läsning har jag valt att 

utkristallisera de huvudsakliga tendenser gällande litteraturläsning som går att utläsa –

parametrar som senare kommer att fungera som jämförande analysunderlag till uppsatsens 

empiriska material.
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– Pojkar läser mer sällan böcker än flickor och uppvisar också sämre resultat i diverse 

läsförståelsetest.

– Flickor uppvisar en betydligt mer positiv attityd gentemot läsning än pojkar.

– Pojkars aversion gentemot skönlitterär läsning kan förklaras som ett led i deras 

konstruerande av en könsidentitet, där allt som uppfattas som kvinnligt ses som icke-önskvärt.

– Andra tänkbara orsaksförklaringar till pojkarnas negativa attityder är bristande tilltro till 

auktoriteter (framförallt kvinnliga sådana), avsaknad av intellektuell självtillit, och/eller 

oförmåga att se nyttan och syftet med litteraturundervisningen.

– Flickor och pojkar kommer till skolan med olika litteracies, där pojkar i högre grad har 

erfarenheter av olika sorters medier.

– Lärarens ämneskonception överensstämmer sällan med elevernas.

– Läspreferenserna skiljer sig åt mellan könen. Flickor läser helst böcker som handlar om 

kärlek och relationer medan pojkar generellt sett föredrar fantasyböcker och serietidningar2.

– Gemensamt för såväl pojkar som flickor är den negativa uppfattning som finns kring de 

böcker som läses i skolan, vilka beskrivs med termer som: tråkig, tunn och lärarvald.

– Elever med utomnordiskt födda föräldrar uppvisar varken högre eller lägre läsintresse än 

elever vars föräldrar är födda i Sverige

1.3.7 Genusteori

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv är det viktigt att definiera begreppen kön och 

könsidentitet närmare, eftersom arbetet bland annat avser att studera vilka könsskillnader 

som föreligger i attityder till litteraturläsning. Inom feministisk teoribildning utgår man från 

att det finns två huvudsakliga könsbestämmelser – biologiskt kön och 

historiskt/kulturellt/socialt konstruerat genus. Inom bland annat särartsfeminismen försöker 

man förklara skillnaderna mellan könen med hjälp av strikt biologiska argument, där män 

attribueras vissa naturliga egenskaper och kvinnor andra. Genusteoretiker erkänner 

visserligen att det finns vissa biologiska skillnader, men dessa tillskrivs sekundär betydelse 

eftersom den sociala miljön ses som den främsta orsaken till skapandet och upprätthållandet 

av så kallade könsroller (Månson 2007, s.243ff). 

Begreppet könsroll är idag en vedertagen om än omdebatterad föreställning, som hänförs

olika tolkningsmöjligheter beroende på vilken forskare man väljer att hänvisa till. Den 

ursprungliga definitionen som härstammar från Talcott Parsons snart 60-åriga könsrollsteori 

                                                
2 Dessa termer kan till viss del fungera missvisande eftersom man inte gjort någon åtskillnad mellan genrer , 
innehåll och medium. 
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utgår från ett tämligen biologistisk perspektiv där mäns beteendemönster ses som 

instrumentellt inriktade medan kvinnor i första hand agerar utifrån relationella syften. Detta 

ansågs i grunden vara något positivt, eftersom dessa beteendemönster i hög grad 

kompletterade varandra (Elmfeldt 1997, s. 34). Denna teori har emellertid blivit starkt 

kritiserad genom årens lopp, eftersom särartstänkandet är så starkt representerad. En mer 

vedertagen definition finns i stället att hämta i Maskuliniteter (Connell 1999, s. 39f): där 

ordet könsroll beskrivs enligt följande:

/…/ kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna till deras 

kön – ”könsrollen”. Enligt detta synsätt finns det alltid två könsroller inom alla kulturella 

miljöer, en manlig och en kvinnlig. Maskulinitet och feminitet kan tämligen lätt tolkas som 

internaliserade könsroller, produkten av inlärning eller ”socialisation”.

En annan viktig term som brukar användas inom den feministiska vetenskapstraditionen är 

genussystem. Med det avses hur människor skapar och reproducerar skillnader mellan könen i 

termer av manlighet och kvinnlighet, dels genom språket, dels genom olika handlingar. Det 

kan röra sig om allt från att rata ett beteende som inte överensstämmer med ens egen 

genusuppfattning till att begå handlingar för att förstärka sin genusidentitet inför andra 

människor. Genussystemet bygger på två grundläggande logiker – isärhållandets logik och 

hierarkins logik. Isärhållandets logik går i korta drag ut på en – medveten eller omedveten –

segregering av könen. Detta kan komma till uttryck inom olika områden i samhället, 

exempelvis i den ofta väldigt slående uppdelning som uppstår bland könen i skolsammanhang 

då bänkplaceringen släpps fri, eller i arbetsfördelningen inom olika yrken där kvinnor och 

män tilldelas könsstereotypa arbetsuppgifter utifrån deras presumtiva arbetsförmåga. Med den 

andra logiken – hierarkins logik – avses det normsystem som placerar mannen överst och 

klassificerar kvinnan som ”avvikande”. Denna logik synliggörs exempelvis många gånger –

medvetet eller omedvetet – i skolsammanhang, där lärare i betydligt högre utsträckning väljer 

böcker med manliga huvudrollskaraktärer. (Molloy  2003, s. 76ff) Då denna logik omsätts i 

praktisk handling brukar man tala om genuspraktik, vilket kan komma till uttryck genom 

användningen av bland annat nedsättande kommentarer – som exempelvis skällsorden hora 

och bög – eller då elever medvetet ratar böcker enbart utifrån omslagets utseende. Molloy 

(2003, s. 81) menar vidare att det i skolan förekommer så kallad genusimpregnerad läsning: 

Ytligt sätt är en skönlitterär bok i sig inte genusimpregnerad (även om den i viss mån ändå 

är det genom författarens tankar). Men i samma ögonblick som den presenteras i en klass 
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(och inte bara där), kommer pojkar och flickor att förhålla sig olika till boken beroende på 

hur omslaget ser ut, vilket kön bokens huvudperson har och i vilken miljö boken utspelar 

sig.

1.3.8 Manlighetsforskning

Då könsrollsteorin etablerades under 50-talet, sågs rollerna som i grunden något positivt och 

önskvärt och ansågs bidra till bland annat social stabilitet och mental hälsa. Någon drivkraft 

att förändra dessa ”komplementära” könsroller uppkom inte förrän feminismens stora 

genombrott på 70-talet, då könsroller började diskuteras i förhållande till makt och inflytande 

– eller rättare sagt kvinnors avsaknad av detta. I samband med detta startades även en 

mansrörelse i USA som så småningom försökte uppmuntra män att förändra den dåvarande 

mansrollen som i hög grad eftersträvade autonomi, hierarkiskt tänkande och såväl kroppslig 

som mental styrka (Connell 1999, s. 41ff). R.W. Connell (1999, s.45) menar dock att 

könsrollstänkandet till viss del motverkar sitt syfte:

I könsrollsteorin är handling (spelandet av rollen) kopplad till en struktur som definieras 

genom biologiska skillnader, uppdelningen mellan manligt och kvinnligt – inte till en 

struktur som definieras genom sociala relationer. Detta leder till kategoritänkande, en 

reducering av genus till två homogena kategorier, något som visas genom könsrollsteorins

envisa sammanblandning av könsskillnader och könsroller. Könsroller definieras som 

komplementära – polarisering är en nödvändig del av begreppet. Detta leder till en 

missuppfattning om den sociala verkligheten – man överdriver skillnaderna mellan män 

och kvinnor och fördunklar ras-, klass-, och sexualitetsstrukturer. Det är talande att 

diskussionerna om ”den manliga könsrollen” huvudsakligen ignorerat homosexuella män 

och haft mycket lite att säga om rasmässig och etnisk tillhörighet.

De forskningar som gjorts kring könsskillnader visar vanligtvis på inga som helst mätbara 

skillnader gällande intellekt, temperament och karaktärsdrag. Sett ur ett historiskt och 

mångkulturellt perspektiv har man dock kunnat påvisa betydande skillnader gällande 

beteendemönster (Connell 1996, s.72): ”Det finns t.ex. kulturella och historiska situationer 

där det inte förekommit våldtäkter, eller där de varit extremt sällsynta; där majoriteten 

praktiserar homosexuella beteenden (vid en viss period av livscykeln); där mödrarna inte är 

förhärskande när det gäller barnavården (dvs. detta arbete utförs av de äldre, andra barn eller 

tjänare); och där män normalt inte är aggressiva”
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Maskulinitet – såväl som feminitet – manifesteras och upprätthålls således på olika sätt 

beroende på var i världen man väljer att studera det, vilket av många forskare ses som 

ytterligare ett bevis på könsskillnadernas kulturella förankring (Connell, 1999, s. 51)

Det finns därför inte en universell maskulinitet utan flera – vilket kommer till uttryck på 

olika sätt beroende på i vilka kulturella och klassmässiga kontexter dessa studeras (Connell 

1999, s. 100). Det finns däremot en tydlig hierarki mellan olika maskuliniteter, där 

homosexuella män vanligtvis hamnar längst ner och ofta utsätts för olika former av förtryck.

Detta är något Helena Johansson problematiserar i avhandlingen Brist på manliga förebilder

(2006, s. 52): 

Den rådande (västerländska) könsordningen ordnar kön som olika, komplementära och 

sexuellt attraherade av varandra. Heterosexualitet är norm, tas för given och behöver inte 

anges, medan avvikelser från heteronormativiteten måste anges. Genom dikotomin hetero

och homo skapas också en hierarki där heterosexualitet bli överordnad och homosexualitet 

underordnad. Den som inte vill falla utanför heteronormativitetens ramar gör klokt i att 

vakta på sitt utseende, sina rörelser, sitt partnerval etc.

Kännetecknande för de män som hamnar långt ner på den manliga genushierarkins trappa –

homosexuella såväl som heterosexuella – är att deras beteende ofta förknippas med feminitet 

och skällsorden gentemot dem i hög grad präglas av denna övertygelse (s. 102f). Utifrån 

detta resonemang kan man därför konstatera att det finns en hegemonisk maskulinitet – det 

vill säga en manlighet som odlas inom makteliten och som ligger till grund för en bredare 

manlig dominans i samhället -, vilken sätter måttstockarna över vilka som faller innanför och 

utanför den ideala mansbilden.

   

1.3.9 Postkolonialism

Då tanken med arbetet är att studera attityder till läsning ur dels ett genusperspektiv, dels ett 

etnicitetsperspektiv kommer jag i resultatdiskussionen använda mig av begrepp hämtade från 

postkolonial teori. Tanken är att jag utifrån mitt empiriska material ska försöka utröna 

huruvida de tillfrågade eleverna är präglade av denna diskurs, och hur detta kommer till 

uttryck genom språket.  Med postkolonialism avses i första hand de tankestrukturer och 

normsystem som skapats i kölvattnet av den europeiska koloniseringsvågen, vilka 

kännetecknas av tydliga hierarkier mellan olika världsbilder och där den västerländska 
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kulturen framställs som den högst stående och mest eftersträvansvärda (de los Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 62ff).  Postkolonialismen som vetenskapstradition är i hög grad präglad av 

strukturalismen och i analyserandet av språkets betydelse brukar man använda sig av så 

kallade binära oppositioner – antiteser – för att synliggöra språkets bakomliggande normer 

och värderingar. Språkliga begrepp står alltid i relation till varandra och ett begrepp värderas 

således i förhållande till dess motsats, vilket i vissa fall skapar en tydlig makthierarki. 

Exempel på sådana motsatspar är kvinna/man och svart/vit (Eriksson, Baaz & Thörn 1999, 

s.18).

Inom postkolonial forskning fokuserar man således på språkets betydelse för överförandet 

av olika erfarenheter och världsbilder. Detta är något som implicit manifesteras i Skolverkets 

ämnesbeskrivning av svenska som andraspråk, där man kan hitta följande formulering: 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven genom olika 

texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska 

värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera emot”. Vad dessa värden 

explicit innebär framgår aldrig utan det förutsätts vara vedertagen kunskap, vilket kan tolkas 

som en tämligen etnocentriskt3 präglad beskrivning.

Den västerländska normen - tillika det etnocentriska perspektivet – är också något som 

synliggörs i förmedlandet av olika manlighetsideal. Populärkulturen bär enligt Connell (1999, 

s.183) ett stort ansvar i skapandet och förmedlandet av olika imperialistiskt färgade 

manlighetsideal, där kampen mellan ”cowboys” och ”indianer” kanske är den historiskt sett 

mest utnötta schablonbilden. Connell (1999, s. 185) menar vidare att: ”Genom att definiera 

maskulinitet som en karaktärsstruktur med rationaliteten som sitt kännetecken, och genom att 

definiera den västerländska civilisationen som bärare av förnuftet till en oupplyst värld, 

skapade man en länk mellan legitimeringen av patriarkatet och legitimeringen av 

imperiebyggandet” Det går således inte att dra några skarpa skiljelinjer mellan den 

feministiska och postkoloniala vetenskapstraditionen eftersom dessa i hög grad studerar 

maktrelationer vars parametrar ofta sammanfaller med varandra. I dessa sammanhang brukar 

man använda sig av termen intersektionalitet, eftersom det avser studiet av maktrelationer 

baserade på ras, kön och klass (Nationalencyklopedien, 2008)

                                                
3 Med etnocentrisk avses att man utgår från den egna kulturen som norm, och bedömer andra kulturer utifrån de 
måttstockar som är skapade i ens eget kultursystem (Nationalencyklopedien, 2008)
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1.4 Metod
Den metod jag valt att använda mig av är företrädesvis kvantitativ, då jag med hjälp av en 

enkätundersökning ska försöka utröna vilka attityder som finns till litteraturläsning bland 

andraspråkselever.  Analysen och bearbetningen av resultatet kommer emellertid att vara 

kvalitativt inriktad eftersom jag huvudsakligen kommer att försöka utkristallisera olika 

tendenser beträffande elevernas attityder och erfarenheter. Jag har således inga ambitioner att 

ge en heltäckande bild över andraspråkselevers uppfattningar i den aktuella frågan, utan 

tanken är att göra en djupgående analys av de huvudsakliga tendenser som framkommer av 

enkätstudien och analysera dessa med hjälp av tidigare forskning och det teoretiska ramverk 

jag valt att utgå från.  Huvudsyftet med arbetet blir således inte att enbart redovisa eventuella 

skillnader och likheter mellan pojkars och flickors attityder samt elever med svenska som 

modersmål och elever med svenska som andraspråk utan att även försöka analysera vilka 

orsaksfaktorer som kan ligga bakom dessa resultat.

1.4.1 Enkätstudie
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att utforma enkäter med en tämligen hög 

grad av standardisering. Med det menas att svarsutrymmet är tämligen begränsat och att 

samtliga informanter ges samma frågor och svarsalternativ (Trost, 2001, s. 17ff).  Fördelarna 

med ett sådant angreppssätt är bland annat att det underlättar bearbetningen och analysen av 

enkätresultatet. Ett standardiserat enkätformulär bidrar även till att skapa en mer homogen 

helhetsbild av det undersökta ämnet. Nackdelarna med ett sådant tillvägagångssätt är att 

eleverna blir tämligen begränsade i sitt svarsutrymme, vilket innebär att frågorna respektive 

svarsalternativen bör vara så mångfacetterade och tydliga som möjligt. Eftersom enkäterna är 

tänkta att besvaras av andraspråkselever – vilka ofta har begränsade språkkunskaper – bör 

frågorna och svarsalternativen formuleras på ett sätt som motsvarar deras förmodade språkliga 

nivå. 

1.4.2 Fenomenologi

För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag valt att utgå från ett fenomenologiskt 

perspektiv, vilket innebär att det som i huvudsak kommer att studeras är informanters olika 

uppfattningar eller attityder till olika fenomen – i det här fallet litteraturläsning. Med 

begreppet attityd avses i denna studie en böjelse för ett visst beteende eller som Jan Einarsson 

(2004, s. 203) väljer att definiera det:  ”/…/ att konsekvent reagera gillande eller ogillande 

mot en viss företeelse”
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Fenomenologin kan sägas vara en undergrupp till hermeneutiken, där man försöker tolka 

och förstå bland annat mänskligt beteende ur ett helhetsperspektiv (Patel & Davidsson 1991, 

s. 25). Till skillnad från exempelvis positivismen intar fenomenologin ett mer subjektivt 

förhållningssätt till det som ska studeras – att uppnå ett strikt objektivt resultat är varken 

särskilt önskvärt eller realistiskt. Fenomenologins grundare – Edmund Husserl – menar att 

huvudsyftet med fenomenologiska studier är att locka fram det mänskliga medvetandets sanna 

natur. För att uppnå detta krävs att man som forskare studerar den konkret erfarna livsvärlden 

och – i motsats till den positivistiska vetenskapstraditionen – inte reducerar människan till ett 

objekt utan ser henne som en medlem i en socialt konstruerad kulturkrets (Månson 2007, s. 

74f.). 

1.4.3 Informanter
Enkätundersökningen besvarades av sammanlagt fyrtio andraspråkselever fördelat på tre 

klasser på gymnasienivå. Hälften av de tillfrågade var pojkar och hälften flickor, vilket var en 

fördelning som uppstod helt slumpmässigt. Eleverna läste på olika program och deras 

vistelsetid i Sverige – tillika språkkunskaper – varierade kraftigt från individ till individ. De 

undervisande lärarna, vilka samtliga var av kvinnligt kön, hade skiftande bakgrund och 

yrkeserfarenhet, men gemensamt för dem alla var ett uttalat intresse för arbete med 

skönlitteratur.

1.4.4 Procedur
Vid utformningen av enkätformulären valde jag att utgå från ett så kallat attitydformulär (se 

bilaga 1) med sammanlagt nio frågor, där informanterna fick ta ställning till flera påståenden i 

anslutning till varje fråga. Språkmässigt valde jag – av tidigare anförda skäl – att formulera 

frågorna på ett så tydligt och mottagaranpassat sätt som möjligt. Efter att jag kontaktat 

respektive lärare – sammanlagt tre stycken – åkte jag ut till den aktuella gymnasieskolan och 

delade ut enkäterna. Eftersom besöken inplanerades efter klassernas aktuella scheman blev 

inte alla enkäter besvarade under samma dag och således inte heller under samma tidpunkt på 

dagen. Det första utdelningstillfället skedde under en förmiddagslektion medan det avslutande 

skedde under en eftermiddag. Innan enkäterna delades ut förklarade jag dels syftet med 

enkätundersökningen, dels själva utformningen av formulären. Eleverna uppmanades även att 

ställa frågor ifall de stötte på språkliga hinder. Vid de tillfällen eleverna ställde sådana frågor 

var jag noggrann med att ge en så saklig och tydlig omformulering av påståendet som möjligt. 

Informanterna gavs heller ingen tidspress, utan fick den tid de behövde för att svara på 

enkäterna. 
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1.4.5  Tillförlitlighet i enkätsvar

Eftersom de språkliga kunskaperna mellan de olika klasserna uppvisade så pass stor variation, 

och med tanke på enkätformulärens tämligen slutna svarsalternativ är det svårt att avgöra hur 

pass tillförlitliga enkätsvaren kan vara. Även om eleverna explicit uppmanades att be om 

förtydliganden vid eventuella förståelseproblem, så är det osäkert ifall denna möjlighet 

utnyttjades till fullo. De gånger det inträffade kan även mina förklaringar – även om jag hade 

ambitionen att vara så saklig som möjligt – ha fungerat styrande i elevernas ställningstagande. 

Undersökningens validitet anser jag däremot vara relativt hög, dels med tanke på 

frågornas många svarsalternativ, dels med tanke på frågornas utformning, vilka oftast var 

sakligt formulerade och förankrade till uppsatsens syfte. Något som kunde ha förbättrat 

studiens validitet är att eleverna skulle ha givits möjlighet att vidareutveckla sina 

ställningstaganden, så att ett mer nyanserat resultat skulle kunna utrönas.

1.4.6  Analys och tolkningsmetod
Eftersom jag använt mig av ett tämligen omfattande svarsunderlag i enkätundersökningen 

valde jag enbart att fokusera på de delar som jag ansåg vara relevanta i förhållande till syftet 

med arbetet. Dessa frågor sammanställdes med hjälp av diagram, vilka senare kommer att 

fungera som jämförande analysunderlag. 
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2. Resultat

I detta avsnitt presenteras inledningsvis resultatsammanställningen av enkätundersökningen, 

ur vilken de huvudsakliga tendenserna beträffande litteraturläsning och attityder till detta 

kommer att kartläggas. Även om resultatdiskussionen är placerad i ett senare avsnitt, bör det 

ändå förtydligas att det resultat som presenteras nedan i vissa avseenden är färgad av en 

subjektiv tolkning från min sida.

2.1 Läsvanor och läspreferenser
På frågan ”Vad gillar du att göra på fritiden” framkommer det att såväl pojkar som flickor har 

ett tämligen stort intresse för litteraturläsning – 60 procent av flickorna och 65 procent av 

pojkarna uppger att litteraturläsning är något som de brukar ägna sig åt på sin fritid (Se

diagram 1). Andra läsrelaterade aktiviteter som hamnar högt bland pojkarna är tv/data-

spelande, filmtittande, internetsurfande och musiklyssnande. Antalet flickor som ägnar sig åt 

tv/data-spelande på sin fritid är visserligen inte lika hög som bland killarna, men över hälften 

av de tillfrågade flickorna uppger att de ägnar sig åt detta på sin fritid.  I likhet med pojkarna 

är dock filmtittande, internetsurfande och musiklyssnande en vanligt förekommande aktivitet 

även bland flickorna. De mest markanta könsskillnaderna uppvisas i tv-tittandet, där samtliga 

tillfrågade flickor klassificerar tv-tittande som en stor eller mycket stor del av sin fritid medan 

motsvarande siffra bland pojkarna uppgår till 70 procent. En aktivitet som däremot inte verkar 

uppskattas av varken flickor eller pojkar är serietidningsläsning. Värt att notera i 

sammanhanget är att några av de tillfrågade pojkarna uppgav koranstudier – under alternativet 

annat – som en framträdande fritidsaktivitet (Se diagram 1). 
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Vid en närmare kartläggning av informanternas läsvanor framkommer det att 75 procent av 

pojkarna och 70 procent av flickorna läser böcker och/eller tidningar flera gånger i veckan. 

Flickorna tenderar dock att låna böcker från biblioteket i betydligt större utsträckning än 

pojkarna. Bland elevernas föräldrar uppges dock läsintresset vara högre hos mödrarna än hos 

fäderna. Gemensamt för bägge könen är dock tillgången på böcker i hemmen, en övervägande 

majoritet av de tillfrågade uppger att de har över femtio böcker i hemmet. 

Diagram 1. Litteracies
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Beträffande elevernas läspreferenser går det att uttyda könssterotypa mönster inom vissa 

områden – pojkarnas bokval domineras av sport, historia och äventyr, medan flickorna 

föredrar romantiska böcker. Vid en närmare titt på de övriga kategorierna kan man dock 

utläsa ett tydligt traditionsbrott vad gäller läspreferenser ur ett könsperspektiv. Romantiska 

böcker är nämligen något en övervägande majoritet av pojkarna gillar att läsa, vilket kan 

tyckas uppseendeväckande ur ett traditionellt genusperspektiv. Hela 90 procent av flickorna

uppger även att de gillar att läsa humoristiska böcker – en genre vilken gemene man 

vanligtvis inte förknippar med flickor. Science fiction/fantasy – en genre som vanligtvis 

brukar tilltala främst det manliga könet är i denna undersökning däremot lika populär bland 

flickorna. Självbiografier är något som uppskattas ungefär lika mycket av respektive kön, 

vilket också delvis bryter mot det traditionella könsmönstret. I kategorin ”annat” uppger

dessutom några av pojkarna religion och poesi som favoritinriktiningar (Se diagram 3)

Diagram 2. Läsvanor
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2.2 Ämnesuppfattning
På frågan ”Varför tycker du att man ska läsa skönlitteratur?” uppger samtliga tillfrågade att 

förbättring av språkkunskaper är en viktig faktor. Andra kategorier som fått hög svarsfrekvens 

är ”För att lära sig mer om världen och andra människor”, ”För att få ett bra betyg” samt ”För 

att lära sig faktakunskaper”. Några skarpa könsskillnader beträffande elevernas uppfattningar 

kring ämnet går inte att utläsa, pojkarna har dock en högre tendens att svara ”För att lära sig 

mer om svenskar och den svenska kulturen” än flickorna på frågan varför man ska läsa 

skönlitteratur. Flickorna tenderar dessutom att ha en större respekt inför lärarens auktoritet 

eftersom hela 75 procent uppger att de tycker att man bör läsa skönlitteratur ”för att läraren 

säger så”. Motsvarande siffra bland pojkarna är 60 procent. Föräldrarnas åsikter är emellertid 

något som värderas högre av pojkarna – 65 procent anser att man bör läsa skönlitteratur för att 

ens föräldrar tycker det är viktigt. Såväl pojkar som flickor uppger dessutom att läslusten är 

viktig, även om mer färdighetsinriktade faktorer är de som dominerar i elevernas svar.

Diagram 3. Läspreferenser
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Någon entydig ämnesuppfattning går ej heller att utläsa utifrån svarsresultaten på frågan ”Vad 

tycker du är viktigt för att man ska bli duktig på att läsa?”. Pojkarna har dock en tendens att 

värdera läslusten högre än flickorna vilka visar en aningen högre uppskattning av läxläsning 

och skrivövningar. De manliga informanterna uppger dock att ordkunskap och 

problemfokusering är viktigt för att förbättra läsförmågan (Se diagram 5).

Diagram 4. Ämnesuppfattning
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2.3 Rådande genusuppfattningar
Pojkarnas bokval i skolan tenderar – precis som flickornas – att styras framförallt genom tips 

från vänner/bekanta och/eller läraren. Pojkarna tenderar att ha en mycket hög tilltro till 

lärarens kompetens, eftersom hela 90 procent av de tillfrågade uppger läraren som en viktig 

inspirationskälla vid bokval. Över 60 procent av de tillfrågade pojkarna anser dessutom att det 

är läraren som väljer böcker åt dem. En majoritet av samtliga informanter uppger att 

framsidans utformning är viktig då de ska välja böcker. Något som kan tyckas 

uppseendeväckande i det här sammanhanget är att pojkar – i tämligen hög utsträckning –

föredrar att läsa böcker med tjejer på framsidan framför böcker vars framsida pryds av en 

pojke. Bland flickorna uppvisas ingen sådan skillnad överhuvudtaget (Se diagram 6). 

Diagram 5. Faktorer som anses påverka läsförmågan
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Informanternas syn på människor som läser mycket skönlitteratur skiljer sig ganska markant 

åt sett ur ett könsperspektiv. 65 procent av pojkarna och 85 procent av flickorna anser att 

tjejer överlag läser mer böcker än killar. Hälften av pojkarna och hälften av flickorna 

uppfattar läsning som kvinnligt medan endast en tredjedel av respektive kön anser att läsning i 

första hand är en manlig aktivitet. Flickorna tenderar dock att ha en mer positiv syn på 

människor som läser mycket skönlitteratur än pojkarna (Se diagram 7).

Diagram 6. Faktorer som styr bokval
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2.4 Övergripande attitydtendenser

Utifrån tidigare presenterade enkätresultat kan man utläsa följande attitydtendenser4:

- Pojkarna uppvisar ett något högre läsintresse än flickorna, men de är samtidigt inte 

lika benägna att låna böcker från biblioteket på sin fritid.

- De manliga informanterna ägnar en större del av sin fritid till tv/data-spelande, medan 

de kvinnliga tillägnar tv-tittande mer tid.

                                                
4 Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att dessa tendenser ej bör betraktas som resultat ur vilka man kan 
dra generella slutsatser kring andraspråkselever som helhet.

Diagram 7. Läsattityder
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- Serietidningsläsande uppskattas inte särskilt mycket av varken pojkarna eller 

flickorna.

- Läsintresset bland familjemedlemmarna uppges vara högre bland mödrarna än 

fäderna.

- Pojkarna gillar att läsa böcker som handlar om sport, äventyr och historia, men även 

självbiografier och böcker med romantiska inslag. Vissa av informanterna uppger även 

religion och poesi som favoritämnen.

- Flickornas bokpreferenser domineras av romantiska och humoristiska inslag.

- Fantasy/Science fiction uppskattas ungefär lika mycket av respektive referensgrupp.

- Det går inte att påvisa några markanta könsskillnader beträffande rådande 

ämnesuppfattningar, utifrån de kvinnliga informanternas svar går det dock att utläsa en 

ämnesuppfattning som präglas starkt av färdighetsträning.

- Pojkarna värderar föräldrarnas åsikter högre än flickorna, medan dessa i sin tur 

uppvisar en högre respekt inför lärarens auktoritet.

- Såväl de tillfrågade pojkarna som flickorna anser att framsidan är viktig vid bokval

- Pojkarna föredrar att läsa böcker med tjejer på framsidan framför böcker med killar på 

framsidan. Någon sådan attitydskillnad uppvisas överhuvudtaget inte bland de 

tillfrågade flickorna.

- En övervägande majoritet av de tillfrågade anser att tjejer läser böcker oftare än killar 

– denna uppfattning är dock betydligt starkare förankrad bland de kvinnliga 

informanterna jämfört med de manliga.

- Hälften av de tillfrågade uppfattar läsning som en kvinnlig aktivitet, medan en 

tredjedel anser att läsning i första hand är en manlig aktivitet.

- Flickorna tenderar att ha en något mer positiv syn på människor som läser mycket 

skönlitteratur än pojkarna.
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3. Diskussion

Detta avsnitt avser att analysera de resultat som tidigare redogjorts för, dels utifrån de 

teoretiska ramverk arbetet grundar sig på, dels utifrån ett komparativt perspektiv av den 

tidigare forskning som gjorts inom området.

3.1 Attityder till läsning ur ett mångkulturellt perspektiv
I den tidigare forskning som gjorts kring attityder till litteraturläsning bland elever med 

svenska som modersmål pekar flera studier på att pojkars läsintresse är betydligt lägre än 

flickors, vilket kan vara en förklaring till den stora resultatdifferentiering som visats i olika 

läsförståelsetest (Skolverket 2003, s. 14f). Dessa tendenser överensstämmer inte med den 

undersökning jag gjort kring andraspråkselevers läsvanor- och preferenser, där killar istället 

uppvisar ett något större intresse för litteraturläsning än tjejer. Även informanternas 

läspreferenser ter sig mindre könsstereotypa i den aktuella undersökningen – killar med 

svenska som andraspråk läser böcker med romantiska inslag i nästan lika stor utsträckning 

som tjejer, vilka i sin tur också tycks föredra humoristiska böcker. En övervägande majoritet 

av de tillfrågade informanterna upplever dock att skönlitterär läsning i första hand tilltalar 

tjejer, vilket kan tyckas motsägelsefullt med tanke på tidigare redovisade resultat av 

informanternas läsvanor (Se diagram 1 och 2) . Bland svenska elever uppvisar flickor en 

betydligt positivare attityd gentemot läsning än pojkar. Detta går delvis att utläsa utifrån de 

tillfrågade invandrarflickornas svar, vilka hade en mer positiv syn på människor som läser 

mycket skönlitteratur (Se diagram 7).

   25 procent av de tillfrågade pojkarna i Lärarnas Riksförbunds undersökning uppgav att de 

överhuvudtaget inte läser böcker under sin fritid. Motsvarande siffra bland de tillfrågade 

pojkarna i min undersökning är visserligen 40 procent, men med tanke på frågans formulering 

(Vad gillar du att göra på fritiden?) och de svarsalternativ som fanns att tillgå är en sådan 

jämförelse inte särskilt representativ (se bilaga 1.1). Denna jämförelse blir heller inte särskilt 

hållbar då det framgår att hela 70 procent av de tillfrågade invandrarpojkarna uppger att de 

läser böcker och/eller tidningar flera gånger i veckan (se diagram 1). Det är således ett 

tämligen motsägelsefullt resultat som uppenbarar sig, där invandrarpojkarna å ena sidan 

tenderar att värdera andra litteracies betydligt högre än bokläsning (Se diagram 2), å andra 

sidan uppger att de läser böcker och/eller tidningar flera gånger i veckan. I efterhand kan man 

därför tycka att formuleringen ”Jag läser ofta (flera gånger i veckan) böcker och/eller 

tidningar” istället kunde ha delats upp i två påståendesatser, där pojkarna fick ta ställning till 

bokläsningsvanor respektive tidningsläsningvanor. En annan tolkningsmöjlighet som 
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framträder i samband med detta resultat är att pojkarnas läsning på fritiden i första hand är 

skolrelaterad, det vill säga styrd utifrån den aktuella litteraturundervisningens tidsplan och 

förväntningar. Utifrån detta perspektiv ter sig därför frågeställningen ”Vad gillar du att göra 

på fritiden” i en helt annan dager.

Även synen på hur man bäst utvecklar sin läskompetens skiljer sig åt mellan 

referensgrupperna. Invandrarpojkar värderar läslusten högre än invandrarflickor, men gruppen 

som helhet värderar andra faktorer än läslust högre jämfört med svenska elever. Läxläsning 

och omfattande skrivövningar värderas exempelvis betydligt högre av invandrarflickor än 

elever med svenska som modersmål (Se diagram 5) .

3. 2 Tänkbara orsaksförklaringar
Molloy (2007, s. 74) hävdar att pojkars aversion gentemot litteraturläsning kan ses som ett 

naturligt steg i deras manlighetsskapande, där allting som uppfattas som ”icke-manligt” bör 

markeras med ett starkt avståndstagande. Med tanke på den aktuella studiens många gånger

motsägelsefulla resultat ter sig ovanstående hypotes inte särskilt tillämpbar i detta 

sammanhang. De manliga informanterna uppvisar visserligen ett högre läsintresse än de 

kvinnliga, men anser samtidigt att läsning i första hand är en kvinnlig aktivitet. Sett ur ett 

etniskt genusperspektiv överensstämmer dessa resultat med de studier som pekar på att 

manlighet och kvinnlighet manifesteras och upprätthålls på olika sätt beroende på var i 

världen man väljer att studera det. Utifrån denna teori kan man konstatera att en majoritet av 

de manliga informanterna – medvetet eller omedvetet – inte har några problem med att 

identifiera sig själva som litteraturläsare trots att läsning i första hand ses som en kvinnlig 

aktivitet. Detta kan visserligen förklaras som ett led i ett identitetsbildande som saknar den –

traditionellt sett – skarpa gränsdragning som finns mellan mellan manligt och kvinnlig 

uppförande, men jag tror emellertid svaret snarare finns att hitta på mikro- än makronivå.

 I de undersökta klasserna undervisar nämligen lärare som nästan uteslutande arbetar med 

skönlitteratur i undervisningen. Elevernas ämnesuppfattning överensstämmer också till stor 

del med de målformuleringar som finns att hitta i kursplanen till svenska som andraspråk A, 

där fokus på den språkliga utvecklingen är dominerande, vilket kan vara ett tecken på att 

eleverna blivit införstådda i syftet med litteraturläsningen. I motsats till exempelvis Molloys 

studie (2007, s. 38f.) verkar de flesta vara tämligen överens om varför man bör läsa 

skönlitteratur. Sett ur ett postkolonialt perspektiv är det också tydligt att framförallt de 

manliga informanterna i högre utsträckning tycks anamma den västerländska 
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bildningstraditionen, där kunskaper om majoritetssamhällets kultur värderas högt (Se diagram 

4). 

3.3 Genusteoretisk analys
Tidigare redovisade resultat motstrider visserligen inte Molloys hypotes om att det existerar 

så kallad genusimpregnerad läsning – även bland de tillfrågade andraspråkseleverna uppvisas 

det relativt tydliga könsskillnader i hur olika böcker bedöms och värderas. Vad som däremot 

kan tyckas vara uppseendeväckande är den tämligen positiva attityd som framförallt killar 

uppger sig ha till skönlitteratur med en kvinnlig huvudkaraktär. Detta resultat kan tolkas ur 

åtminstone två olika infallsvinklar. En slutsats man kan dra är att de tillfrågade pojkarna

varken grundar sin genuspraktik utifrån hierarkins logik eller isärhållandets logik. Detta 

resonemang blir emellertid inte särskilt hållbart då man ser till de övriga attitydtendenser som 

framkommer i undersökningen. Hälften av de manliga informanterna menar nämligen att 

läsning är en kvinnlig aktivitet, samtidigt som en majoritet av dem uppfattar människor som 

läser mycket skönlitteratur som ”ocoola”.  

En annan hypotes som då framstår som mer trovärdig är att pojkarna medvetet ratar 

böcker med en manlig omslagsbild – till förmån för en kvinnlig – för att undvika att bli 

stämplade som homosexuella. Med stöd av denna hypotes kan man dra slutsatsen att pojkarna

i hög grad är präglade av en hegemonisk maskulinitetsuppfattning, där homosexualitet 

placeras längst ner i maskulinitetshierarkin och där män som inte vill falla utanför 

heteronormativitetens ramar är tvungna att manifestera det genom olika genuspraktiker 

(Johansson 2006, s.52). Connell (1999, s. 51) menar att manlighet och kvinnlighet 

manifesteras och upprätthålls på olika sätt beroende på var i världen man studerar det, och 

kanske är det också förklaringen till det tämligen otraditionella förhållningssätt de tillfrågade 

pojkarna verkar ha till böcker med kvinnliga huvudkaraktärer. Det kan också vara en 

förklaring till pojkarnas otraditionella genuspraktik vad gäller bokval, där böcker som 

vanligtvis uppskattas främst av en kvinnlig målgrupp även hamnar högt upp på deras 

preferenslista. Denna förklaring ter sig ändå tämligen orealistisk med tanke på pojkarnas 

heterogena bakgrund, och att detta skulle vara ett resultat av ett alltför okritiskt anammande 

av västerländsk kultur är inte heller särskilt troligt med tanke på att homosexualitet knappast 

tillskrivs någon högre status i den ”civiliserade” västvärlden. Jag tror återigen att lärarnas 

förhållningssätt gentemot arbete med skönlitteratur har varit avgörande i hur pojkarnas 

attityder till läsning har formats. Kanske är deras positiva inställning till böcker med kvinnliga 

huvudkaraktärer och litteratur med romantiska inslag ett resultat av medvetna litteraturval från 
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lärarnas sida? Att läraren spelar en tämligen avgörande roll i framförallt pojkarnas bokval i 

skolan framkommer då man studerar svarsresultaten på frågan ”Hur väljer du böcker i 

skolan?” (Se diagram 5). Jag har visserligen inte gjort några djupgående intervjuer med de 

undervisande lärarna för att bekräfta mina hypoteser, men eftersom jag känner merparten av 

dem personligen vet jag att de har ett uttalat intresse för litteraturläsning och/eller

genusfrågor. Kanske ligger det därför något i Molloys (2003, s. 79) konstaterande: ” Skolan 

kan däremot via sin genusregim antingen bidra till att skapa, återskapa och vidmakthålla det 

genussystem som samhället vilar på – eller gå emot det”.

   Vidare menar Molloy att det kan finnas andra orsaksförklaringar bakom pojkars bristande 

intresse för litteraturläsning och hon nämner bland annat allmän misstro gentemot auktoriteter 

(framförallt kvinnliga), brist på intellektuell självtillit samt en oförmåga att se nyttan och 

syftet med undervisningen. Eftersom de tillfrågade invandrarpojkarna uppvisar ett tämligen 

stort litteraturintresse – framförallt i förhållande till de kvinnliga informanterna i klassen – är 

det därför på sin plats med ett omvänt resonemang. Varför uppvisar de invandrarpojkar som 

deltagit i min undersökning ett större intresse för litteraturläsning än svenska pojkar? Kan 

svaret ligga i hur pass väl de aktuella lärarna lyckats förmedla sin ämneskonstruktion till 

eleverna? Hur förhåller sig de manliga informanterna till auktoriteter? Pojkarna verkar inte ha 

några problem med att verka under en kvinnlig ledare, eftersom majoriteten av dem uppger

läraren som en av de främsta ”inspirationskällorna” vid litteraturval (Se diagram 6).

    Även om invandrarelever i allmänhet är en tämligen heterogen grupp som det är svårt att 

dra generella slutsatser kring, vågar jag ändå påstå att en majoritet av dessa kommer från 

länder vars utbildningssystem förespråkar en mer auktoritär lärarhållning, vilket kan vara en 

förklaring bakom pojkarnas höga förtroende för de aktuella lärarna. Eftersom min 

undersökning inte är tänkt att ge någon heltäckande bild över andraspråkselevers attityder till 

litteraturläsning är det svårt – för att inte säga omöjligt – att avgöra huruvida ovanstående 

hypoteser kan användas som förklaring till den nationella statistik som visar på att 

skillnaderna i läsförmåga inte alls är lika betydande mellan invandrarpojkar och 

invandrarflickor jämfört med svenska elever. Beträffande de undersökta eleverna är dock min 

personliga uppfattning att deras attityder och läsvanor i hög grad styrs av de undervisande 

lärarnas medvetna ämnesdidaktik. Det genussystem som råder i de aktuella klasserna kan man 

sammanfattningsvis konstatera styrs delvis utifrån isärhållandets logik eftersom de flesta 

informanterna uppgav att läsning är en typisk kvinnlig aktivitet samtidigt som hälften av de 

manliga informanterna uppvisade en tämligen negativ attityd till människor som läser mycket 

skönlitteratur. Hierarkins logik verkar emellertid inta en väldigt obetydlig plats i detta 
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genussystem eftersom genusöverträdelserna beträffande läspreferenser är betydligt mer 

markanta och uppseendeväckande bland pojkarna än flickorna.

3. 4 Min egen genuspraktik/världsbild

Eftersom jag har utgått från den fenomenologiska forskningstraditionen i upprättandet och 

bearbetandet av mitt forskningsmaterial har jag således inte haft några ambitioner att arbetet 

ska genomsyras av total objektivitet. Därför anser jag att det är viktigt att belysa mitt eget 

”bidrag” – det vill säga de erfarenheter och värderingar som i hög grad påverkar min tolkning 

– i forskningsprocessen. Att jag har ett uttalat intresse för genusfrågor och i stora drag delar 

den feministiska forskningstraditionens värderingar är visserligen ingenting jag har hymlat 

med, men jag kan samtidigt inte förneka att det kan ha påverkat mitt metodologiska 

tillvägagångssätt och senare även min tolkningsansats. Vissa av de påståenden som jag valt att 

använda i enkätformulären kan jag i efterhand tycka vara en aning styrande och tillrättalagda. 

Några påståenden som jag framförallt har i åtanke är ”Det är kvinnligt/manligt att läsa mycket 

böcker” på frågan ”Hur är människor som läser mycket skönlitteratur?” samt ”Jag tar oftast en 

bok som ser tunn och lättläst ut” på frågan ”Hur väljer du böcker i skolan?”. Det sistnämnda 

påståendet är i hög grad influerad av mina personliga erfarenheter, där det enligt min 

genusuppfattning är typiskt ”manligt” att välja tunna och lättlästa böcker – i alla fall i 

skolsammanhang. Glädjande nog så visade sig att mina förutfattade meningar komma rejält på 

skam. Med tanke på den relativt ensidiga fokusering jag - senare i bearbetningsprocessen –

haft på framförallt de manliga informanternas uppfattningar och erfarenheter skulle man 

kunna dra slutsatsen att jag varit styrd av hierarkins logik.  Till mitt försvar måste jag dock 

åberopa att detta gjordes medvetet för att erhålla jämförande analysunderlag till den tidigare 

forskning som gjorts inom området, där det framförallt är pojkars bristande intresse till 

skönlitteratur som uppmärksammats. Genusuppfattningar måste dock alltid ses i relation till 

något, vilket medför att även kvinnliga informanter måste tillfrågas för att några tendenser ska 

kunna urskiljas. 

Det är emellertid inte enbart min personliga genuspraktik som färgar av sig i arbetet, jag

präglas även i hög grad av en postkolonial världsbild, där västvärlden är norm och resterande 

delar av världen ”avvikare”. Detta blev extra uppenbart då jag upptäckte att jag helt undgått 

att dra paralleller mellan de undervisande lärarnas val av ämnesdidaktik och en postkolonial 

världsuppfattning. Sett ur detta perspektiv blir det tydligt att inte bara de aktuella lärarna –
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utan hela den svenska skolan – implicit försöker förmedla en västerländsk värdegrund, vilket 

innefattar tankar om jämlikhet, jämställdhet och demokrati. 

Utifrån detta resonemang skulle man därför kunna dra slutsatsen att hela denna studie i 

hög grad är färgad av ett tämligen etnocentriskt tänkande, där invandrarelever kategoriseras 

som en relativt homogen grupp, vilkens beteendemönster och attityder bedöms och tolkas 

utifrån en strikt västerländsk referensram. Trots detta anser jag emellertid att det i vissa 

sammanhang är nödvändigt att kategorisera och generalisera för att lättare förstå vilka 

orsakssammanhang som kan tänkas ligga bakom olika fenomen. Denna kategorisering tillika 

generalisering får dock aldrig ske på bekostnad av ett nyanserat förhållningssätt till det 

studerade. Världen får aldrig ses ur ett strikt svartvitt perspektiv, likväl som forskaren aldrig 

får blunda inför sitt eget ”bidrag” till tolkningsansatsen.
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4. Förslag på fortsatt forskning

Litteraturläsning anses inte bara förbättra läsförståelsen, enligt kursplanen i Svenska 

(Skolverket, 2008) fyller det även många andra funktioner: ”Skönlitteratur, film och teater ger 

möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för 

omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis 

rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden”.

   I När pojkar läser och skriver drivs tesen att pojkar – i alla fall i skolsammanhang – har 

svårare att visa empati för andra medmänniskor. Detta är inte enbart något som Molloy själv 

drar slutsatser kring utifrån sin mångåriga yrkeserfarenhet, utan det framkommer även vid en 

utfrågning av den aktuella klassens tjejer (Molloy, 2007, s. 43). Enligt Intoleransrapporten 

(BRÅ, 2004, s.10) – en kartläggning av ungdomars attityder till bland annat muslimer, 

homosexuella och judar – är intoleransen gentemot dessa grupper betydligt mer utbredd bland 

pojkar än flickor. Huruvida dessa resultat går att förklara utifrån pojkarnas bristande 

läsintresse finns inga vetenskapliga belägg för, men där går samtidigt inte att helt utesluta 

eventuella samband. Personligen tycker jag det skulle vara intressant att – utifrån detta arbete 

– göra djupare intervjuer med såväl de manliga informanterna som deras lärare för att försöka 

utröna ifall det finns några vetenskapliga belägg för denna hypotes.
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Enkätundersökning om läsning 

1. Är du                      Kille Tjej

2. Varför tycker du att man ska  läsa skönlitteratur? Kryssa för det 
alternativ som passar dig bäst.

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

För att bli bättre 
på svenska

För att lära sig 
mer om världen 
och andra 
människor

För att det är 
roligt

För att lära sig 
faktakunskaper.

För att få ett bra 
betyg

För att läraren 
säger så

För att lära sig 
mer om svenskar 
och den svenska 
kulturen

För att mina 
föräldrar tycker 
det är viktigt

Bilaga 1
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3. Vad gillar du att göra på fritiden? 

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

Läsa 
skönlitteratur

Läsa 
dagstidningar/
veckotidningar

Spela 
Tv/Dataspel

Se på film

Kolla på TV

Läsa 
serietidningar

Leta information
på Internet

Chatta med 
kompisar på 
Internet

Lyssna på musik

Annat

……..

Bilaga 1.1
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4. Vilken slags skönlitteratur gillar du att läsa?

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

Fantasy/Science 
Ficition

Romantik

Sportböcker

Självbiografier/
Verklighetsbaserade 
böcker

Äventyrsböcker

Deckare/Thrillers

Humoristiska/Roliga 
böcker

Historiska böcker

Annat

Bilaga 1.2
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5. Hur arbetar ni med skönlitteratur i skolan?

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

Läraren väljer 
böcker åt oss

Vi får själva 
välja vilka 
böcker vi ska 
läsa

Ibland så väljer 
läraren och 
ibland så får vi 
välja själva.

Vi pratar om 
boken vi läst 
efteråt

Vi får skriva 
bokrecensioner

Vi får skriva 
läsloggar

Bilaga 1.3
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Bilaga 1.4

6. Hur är människor som läser mycket skönlitteratur?

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

Tjejer läser 
oftare böcker än 
killar

Killar läser 
oftare böcker än 
tjejer

Människor som 
läser mycket 
böcker är coola

Gamla 
människor läser 
oftare  böcker än 
yngre

Det är kvinnligt 
att läsa mycket 

Det är manligt 
att läsa mycket 
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7. Vilka  läsvanor har din familj och dina vänner?

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

Jag läser ofta 
(flera gånger i 
veckan) 
tidningar 
och/eller böcker

Pappa läser ofta 
(flera gånger i 
veckan) 
tidningar 
och/eller böcker

Mamma läser 
ofta (flera 
gånger i veckan) 
tidningar/böcker
Jag går gärna till 
biblioteket på 
min fritid och 
lånar böcker

Vi har många 
(över 50
stycken) böcker 
i vårt hem

Bilaga 1.5
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8. Vad tycker du är viktigt för att man ska bli duktig på att läsa?

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

Man måste tycka 
om det man 
läser.
Man måste 
kunna 
koncentrera sig 
bra

Man måste ha 
mycket tid för 
att läsa

Man måste lära 
sig vad många 
ord betyder

Man måste veta
hur man ska 
ljuda ihop ord

Man måste 
träna de svåra 
sakerna väldigt 
mycket
Man måste ha en 
livlig fantasi

Man måste ha 
många bra 
böcker omkring 
sig
Man måste få 
veta hur man gör

Man måste ha 
massor av läxor 
i läsning

Man måste ha 
många 
skrivövningar

Bilaga 1.6
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9. Hur väljer du böcker i skolan?

Påstående Stämmer
mycket bra

Stämmer
bra

Stämmer
dåligt

Stämmer
mycket dåligt

Jag tar oftast en 
bok som ser 
tunn och lättläst 
ut.

Framsidan är 
viktig.

Genom tips från 
vänner och 
bekanta.

Genom tips från 
läraren.

Genom tips från 
mina föräldrar.

Jag läser gärna 
böcker som har 
en tjej på 
framsidan.
Jag läser gärna 
böcker som har 
en kille på 
framsidan.
Läraren väljer 
böcker åt mig

Tack för din medverkan!

Bilaga 1.7
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