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Abstract:  The purpose of this thesis is to examine projects for reading 

promotion, aimed at boys, between 8 and 16 years of age. The 
relations between librarians approaches to reading and methods 
for reading promotion are analysed with a gender perspective.  

 
The study is based on qualitative methods. Librarians involved in 
four reading projects have been interviewed.  In the analysis, our 
empirical material is related to theories of approaches to reading. 
Results have also been compared with earlier studies regarding 
boys reading, reading promotion, gender and male stereotypes.  

 
We find that an emancipatory approach towards reading is the 
most common. The librarians´ views showed that discussion, 
development, reading for pleasure and focus on the content of the 
book were central to the methods used in the projects. The 
librarians focused on the boys’ own interests, as well as on 
discussions and reading development.  
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1. Inledning 
 
Att pojkar läser allt mindre och att deras läsförmåga försämras är något som har 
diskuterats flitigt den senaste tiden. Under 2012 kom litteraturutredningen med sitt 
slutbetänkande Läsandets Kultur (Litteraturutredningen 2012). I den konstateras att 
även om läsvanorna för den svenska befolkningen i stort är relativt stabil så finns det 
vissa orosmoment. Ett av dessa är att pojkar läser allt mindre och har en sämre 
läsfärdighet. Betänkandet hänvisar även till undersökningar som genomförts i skolor 
som visar på att läsförmågan har blivit sämre. Detta är något som även bekräftas av 
PISA-undersökningen från 2009 (Rustad att möta framtiden, 2010), som visar att 24 % 
av de svenska 15-åriga pojkarna inte når upp till nivå 2 i läsförståelse (mot 10 % av 
flickorna), vilket innebär att de endast klarar att tillgodogöra sig de allra enklaste 
läsuppgifterna och har en inte fullt fungerande läsförmåga. Detta är en stor nedgång av 
läsfärdigheten hos pojkar sedan PISA-undersökningen 2000 (ibid), samtidigt som 
skillnaden mellan flickor och pojkar också blivit större. Denna negativa trend går även 
igen i PISA-undersökningen från 2012 där läsförståelsen gått ner ytterligare (2013) och 
skillnaden mellan pojkar och flickors läsförståelse blivit ännu större. 
Problemet är inte något nytt eller särskilt för Sverige, Catherine Ross et al (2006) 
diskuterar ”The Boy Problem” i sin bok Reading Matters. Där tar de upp 
undersökningar som genomförts under slutet av 90-talet/början av 00-talet i 
Storbritannien, USA och Australien som visar en bild liknande den i Sverige, att pojkars 
läsförmåga och läsförståelse blir sämre, samtidigt som skillnaden mellan pojkar och 
flickor ökar. 
 
Läsfrämjande insatser genomförs på en rad olika ställen och på en rad olika sätt runt om 
i landet. Inför konferensen Mötesplats inför framtiden har Gärdén et al (2010) granskat 
238 olika projektbeskrivningar. I sin genomgång visar de att ungefär 30 % av dessa 
projekt behandlar läsfrämjande åtgärder. Det finansiella stödet till de flesta av alla de 
projekt de granskar kommer från Kulturrådet, som helt eller delvis finansierade två 
tredjedelar av de sammantagna projekten. Under 2013 har Kulturrådet (2013) under sin 
första bidragsfördelning varit med och finansierat ett 40-tal projekt som syftar till 
läsfrämjande verksamhet. Kulturrådet är en myndighet som ligger under 
kulturdepartementet och har som en av sina uppgifter ge bidrag till läsfrämjande 
insatser. Syftet med detta stöd är ”... att utveckla nya metoder för att stimulera läsning 
hos barn och unga” (Kulturrådet, Bidrag på litteraturområdet, 2013). 
 
Läsfrämjande insatser är även aktuellt och något det satsas mer på i den aktuella 
propositionen Läsa för livet (Kulturdepartementet, 2013). Där föreslås nationella mål 
för litteratur- och läsfrämjande med syftet att alla ska ha möjlighet att utveckla en bra 
läsförmåga. Detta ska göras genom att Kulturrådet samordnar och följer upp 
läsfrämjande insatser och föreslås för detta få ytterligare ekonomiska medel. Detta är ett 
tecken på att problemet är inte bara pojkars minskade läsning, utan barn och ungdomars 
minskade läsning överhuvudtaget är något som tas på största allvar och som det satsas 
resurser på att bemöta under kommande år. 
 
Även bibliotekslagen (2013:801) visar på vikten av att arbeta med barn och ungas 
läsning då den sätter barn och unga bland bibliotekets prioriterade grupper och fastslår 
att; ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
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litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.” (Bibliotekslag, SFS 2013:801). För 
att bemöta det växande problemet med pojkars minskade läsning och läsförståelse kan 
läsfrämjande projekt vara en väg att gå. I den här undersöknigen ämnar vi granska några 
projekt för att analysera dessa. Vi vill även analysera hur bibliotekarierna inom 
projekten ser på läsning och läsfrämjande, samt hur de betraktar problemet med pojkar 
och läsning. 

1.1 Problemformulering 
 
Som vi diskuterar i vår inledning finns det idag ett problem kring pojkars läsning. 
Pojkar läser allt mindre och deras läsfärdighet uppvisar allt sämre resultat. Detta är ett 
problem som under de senaste åren lyfts fram och diskuterats både i politiken, skolan 
och i bibliotekssektorn. Debatten kring problemet är intressant och det väcker även en 
nyfikenhet hos oss att se hur man arbetar för att åtgärda det. Hur kan bibliotek arbeta för 
att främja pojkars läsning? 
 
Det vi vill undersöka är hur man möter ett problem som de senaste åren växt sig större, 
vilka åtgärder vidtar biblioteken för att vända på det. Det är relevant att undersöka hur 
de som arbetar med problemet ser på läsning och läsfrämjande och hur de kopplar det 
till sin målgrupp. Det är även intressant hur detta eventuellt påverkar de metoder de 
använder sig av rent konkret för att arbeta läsfrämjande för pojkar.  
 
Det ter sig relevant att undersöka problemet ur bibliotekariernas perspektiv, de som nu 
arbetar eller tidigare har arbetat läsfrämjande gentemot målgruppen i olika läsfrämjande 
projekt. Eftersom det är pojkars läsning som är föremål för vår undersökning ter det sig 
även intressant att analysera problemet ur ett genusperspektiv. I undersökningen är det 
projekt vi avser att studera. Detta för att man i projekt arbetar målinriktat och konkret 
gentemot ett specifikt problem, i detta fall läsfrämjande för pojkar. Eftersom arbetet är 
inriktat på detta specifikt, anser vi att vi får bästa möjliga information för att besvara 
våra frågor genom att intervjua de som är ansvariga eller på något sätt djupt involverade 
i dessa projekt.  

1.2 Syfte 
 
Vi har för avsikt att i vår undersökning analysera några läsfrämjande projekt som har 
pojkar som målgrupp. Vi är intresserade av, dels de synsätt på läsning som kommer till 
uttryck i projekten, vilka konkreta metoder de resulterar i för att arbeta läsfrämjande 
med pojkar, men dels även hur ett genusperspektiv påverkar projekten och metoderna. 
För att undersöka detta har vi valt att analysera hur projekten och de ansvariga ser på 
läsning samt hur detta kan kopplas till läsfrämjande arbetsmetoder i projekten.  

1.3 Frågeställningar 
 
Det vi ämnar undersöka berör det tidigare nämnda problemet med pojkars minskade 
läsning och läsförståelse. Vi är intresserade av hur bibliotekarierna inom projekten ser 
på läsning, vilka läsfrämjande metoder denna syn leder till och hur projekten påverkas 
av att det är pojkar de riktar sig mot. För att undersöka detta problem har vi några 
problemformuleringar som vi utgår ifrån: 
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Vilka synsätt på läsning kan identifieras inom projekten? 
 
Vilka typer av läsfrämjande metoder kan kopplas till de olika synsätten? 
 
Hur påverkas projekten och projektens läsfrämjande arbete av ett genusperspektiv? 
 
De här frågeställningarna kommer vi att besvara genom att intervjua några 
bibliotekarier som arbetar i läsfrämjande projekt som riktar sig mot pojkar. Vi har valt 
att göra intervjuer för att få insyn i hur de här bibliotekarierna ser och tänker kring 
läsning och läsfrämjande gentemot målgruppen. Analysen av den empiri vi får fram 
kommer sedan att genomföras gentemot den teori vi använder oss av som behandlar tre 
olika synsätt på läsning (se kap. 3).  
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2. Tidigare forskning 
 
I det här kapitlet kommer vi att granska tidigare forskning som är av vikt för vår 
undersökning. För vår undersökning behöver vi redogöra för tidigare forskning kring 
läsfrämjande metoder och sådant som specifikt berör pojkars läsning. Även ett vidgat 
textbegrepp och tidigare studier kring tre synsätt på läsning kommer att diskuteras. 

2.1 Läsfrämjande metoder 
 
Vad avses egentligen med begreppet läsfrämjande? Det kan låta självklart, att genom 
diverse åtgärder stimulera och främja i det här fallet, barns, läsning. Amira Sofie Sandin 
(2011) pekar på de problem som framkommer när det gäller begreppet läsfrämjande, 
”...vad som ska läsas, i vilka medier samt vilka handlingar ska förknippas med läsning” 
(Sandin, 2011, s. 22). I den diskussionen ingår även vad som kan ses som läsning, och 
vad det innebär att läsa. Sandin menar även att det går att koppla begreppet till kvalitet, 
ska vilken läsning som helst främjas, eller om det finns åsikter att det är viss litteratur 
som ska lyftas fram i projekten. Vi strävar efter att i vår undersökning, få en uppfattning 
om de här frågeställningarna, genom att se på hur de som initierar projekten och de som 
arbetar med dem, ser på läsning och läsfrämjande metoder. 
 
Rydsjö och Elf skiljer i sin bok Studier av barn och ungdomsbibliotek - en 
kunskapsöversikt (2007) mellan indirekta och direkta läsfrämjande metoder. Bland de 
indirekta metoderna nämner de bokurval, bokinköp och skyltning. Bokurval och inköp 
handlar dels om vilka medier men även vilka titlar som bibliotekarierna väljer att köpa 
in och ha i bibliotekets bestånd. Skyltning handlar till viss del om hur biblioteken väljer 
att ha böckerna i hyllorna. Om biblioteken använder sig av klassificeringssystem som 
exempelvis SAB eller om de gör egna hylluppsättningar som på bättre sätt motsvarar 
barnens sätt att fråga efter böcker. Eller att använda sig av tematiserade uppsättningar 
där exempelvis bilböcker står på ett och samma ställe oavsett om det rör sig om skön- 
eller facklitteratur. Skyltning kan även handla om att placera ut och visa upp vissa 
böcker i bibliotekets skyltning för att till exempel tipsa om vissa böcker eller för att visa 
upp olika teman. 
 
Bland de direkta läsfrämjande metoder Rydsjö och Elf (2007) nämner finns boktips, 
boksamtal och bokprat. Bokprat är en metod för att uppmuntra till läsning som använts 
sedan gammalt, som går ut på att bibliotekarien samtalar om och eventuellt läser ur 
några utvalda titlar för en grupp i hopp om att locka till läsning. Rydsjö och Elf påpekar 
dock i de undersökningar de har utgått ifrån att bibliotekarier som bokpratar för barn 
nästan alltid hämtar bokpratsböckerna bland skönlitteraturen och bokpratar nästan aldrig 
kring facklitteratur, trots att undersökningarna visar att barn gärna väljer läsning bland 
facklitteraturen. Boksamtal kan gå till på lite olika sätt, som att i den vardagliga 
verksamheten när bibliotekarien pratar med låntagaren om dennes läsupplevelser. 
Ibland genomförs även organiserade boksamtal där en grupp läser samma böcker och 
sedan efter detta gemensamt diskuterar sina läsupplevelser (Rydsjö & Elf, 2007). 
 
I sin studie Att stimulera till läslust: Hur bibliotekarier kan arbeta för att läsovilliga 
barn och ungdomar ska kunna känna läslust! om bibliotekariers läsfrämjande arbete 
med läsovilliga barn finner Eriksson och Magnusson (2006) att det är en målgrupp 
biblioteken sällan vänder sig mot. Däremot trodde de intervjuade bibliotekarierna i 
studien att det fanns olika sätt att inspirera och påverka inställningen gentemot läsning 
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hos denna målgrupp. Bland metoderna nämns att det är viktigt att lyssna på målgruppen 
och kunna erbjuda dem de böcker de vill ha. Även annan läsning än den traditionella 
boken föreslås, såsom högläsning och ljudböcker. Dramatisering av böcker lyfts också 
fram, vilket kan ge barnen möjligheten att visualisera berättelsen eller för att skapa en 
relation till berättelsen. Informanterna i Eriksson och Magnussons studie nämner också 
att en givande metod är att låta läsovilliga barn prata om sina läsupplevelser eller 
diskutera dem med andra (Eriksson & Magnusson, 2006). 

2.1.1 Boksamtal- en aktivitet ur tre synsätt 
 
I vår valda teori för denna undersökning beskrivs tre olika synsätt på läsning (se kap.3). 
Sandin (2011) diskuterar även de här tre synsätten kring olika aktiviteter som 
bibliotekarier kan företa sig. I de jämförande studierna visas det bland annat att en 
aktivitet som boksamtal kan föras in i alla tre perspektiv, men att det som skiljer sig åt 
är vilket uppsåt bibliotekarien har med boksamtalet. I samtal om böcker ur ett 
emancipatoriskt perspektiv ligger fokus på barnet och dess läsupplevelser. Då talas det 
om texten, vad den betyder och hur den kan kopplas till livet. Boksamtalet används till 
att diskutera innehållet i texten och försöker diskutera det ur perspektiv som utmanar 
barnet och dess förståelse.  
 
Ur ett traditionalistiskt synsätt ligger boksamtal närmre att diskutera hur litteratur kan 
läsas och analysera olika perspektiv på texten. Läsupplevelsen lämnas och fokuset 
ligger istället på texten och läsningen kan styras utifrån vad bibliotekarien tycker är 
viktigt och vill förmedla. Även i ett pragmatiskt synsätt kan boksamtal användas, men 
här lämnas innehållet därhän och istället arbetar bibliotekarien för att väcka 
engagemang och en villighet hos barnen att läsa. Således går vissa aktiviteter, såsom 
boksamtal, att koppla till alla tre perspektiv, men beroende på det förhållningssätt till 
läsning som den ansvariga vuxna har, skiljer sig innehållet och utförandet av 
boksamtalen sig åt. 
  

2.2 Pojkars läsning 
 
Tuula Merisuo-Storm undersöker i sin studie Girls and boys like to read and write 
different things (2006) attityder till läsning och skrivande hos finska 10-11 åringar. Hon 
utgår från PISA undersökningen 2003 där resultatet visade att finska flickor uppvisar 
högst läsfärdighet bland alla OECD-länder. Även finska pojkar uppvisade bäst resultat 
bland alla pojkar i OECD-länderna, och även bättre resultat än en del flickor. Trots de 
bra resultaten hos både pojkar och flickor uppvisade Finland samtidigt den största 
skillnaden mellan könen bland länderna som deltog i PISA-studien. Merisuo-Storm ser i 
detta och med rapporter runt om i världen ett problem i mäns minskade läsning. Hon 
undersöker attityden gentemot läsning och skrivande hos både pojkar och flickor. 
Samtidigt undersöker hon om det finns skillnader, om pojkar och flickor gillar att läsa 
olika saker och olika typer av texter. 
 
Resultatet visar att flickor ofta läste många olika typer av texter och var positivt 
inställda till detta, medan pojkarna å andra sidan var mer selektiva i val av vilken typ av 
text. Merisuo-Storm fann också att de typer av texter som pojkarna helst läste var serier, 
följt av humor- och äventyrstexter. Det framkom också att pojkarna gillade långserier 
mer än vad flickorna gjorde. Anledningen till långseriernas popularitet hos pojkarna var 
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främst igenkänningen, att pojkarna vet vad de kan förvänta sig av böckerna i en serie 
som är bekant sedan tidigare, men även att pojkarna inte vill riskera att välja någonting 
som skulle kunna vara en ”tjej-bok”.  
 
I sin slutsats kommer Merisuo-Storm fram till att pojkar oftast inte uppvisar samma 
intresse som flickor för det läsmaterial som erbjuds i skolorna. Stödd av annan 
forskning hävdar hon att det är viktigt att ta hänsyn till och ta reda på vad pojkar faktiskt 
tycker om att läsa och att även kunna erbjuda dem att läsa det. Intresset ska få styra en 
del av läsandet, annars kommer de som inte uppskattar att läsa inte heller fortsätta att 
läsa utanför skolan. Att kunna erbjuda andra typer av material i form av serier, 
tidskrifter och webbsidor kan vara ett sätt att fånga deras intresse och få dem att börja 
engagera sig i läsande. 

2.2.1 Maskulinitet och läsning 
 
Ross et al tar upp hur läsning kan uppfattas som en aktivitet som har konstruerats som 
”feminiserad”. En av anledningarna till att litteratur och läsning kan upplevas som 
”feminiserad" eller en kvinnlig aktivitet menar de är att de flesta läsande förebilder unga 
pojkar kommer i kontakt med är kvinnor. Undersökningar som författarna hänvisar till 
visar att nästan 84 % av skolbibliotekarierna i USA var kvinnor och att det var betydligt 
vanligare för mammor att läsa för sina söner än att papporna gör det. Mammor läser 
även betydligt mer skönlitteratur för sin egen skull än vad pappor gör. Pappor i sin tur 
läser betydligt mer tidningar än vad mammor gör. Avsaknaden av manliga förebilder 
menar de är en bidragande orsak till att pojkar inte läser och att läsningen kan ses som 
en kvinnlig sysselsättning. Ross et al uppmanar föräldrar att hitta bra manliga, läsande 
förebilder för sina barn för att hjälpa pojkarna att se att läsning är något som alla kan 
och bör ägna sig åt. Författarna hävdar även att avsaknaden av ”pojkvänliga” böcker är 
en anledning till att målgruppen inte läser. Genrer och de typer av berättelser som 
pojkar gillar, och även andra former av läsning än skönlitterära böcker såsom tidskrifter 
och fackböcker saknas ofta i skolor, skolbibliotek och på biblioteken enligt de 
undersökningar som de hänvisar till. 
 
I sin bok To be a boy, to be a reader (2002) försöker William G. Brozo, komma fram 
till hur unga pojkar kan bli flitiga läsare. En av anledningarna till att pojkar inte läser, 
menar han, är att läsning inte ses som något manligt eller ”coolt” bland unga pojkar. 
Han menar att detta, samt det grupptryck det kan leda till från jämnåriga pojkar, gör att 
många avstår från att läsa för nöjes skull. Dels för att inte bli retade av sina kompisar, 
dels för att inte uppfattas som töntiga eller omanliga. Brozo för fram teorier för hur 
pojkar kan börja läsa för nöjes skull. En åtgärd som han för fram är att arbeta med 
vuxna män som läser som en positiv förebild för de yngre pojkarna. Han menar att 
forskning visar att äldre manliga förebilder kan bidra till positiv utveckling, både socialt 
och akademiskt. Han redovisar hur han självt använt sig av positiva, läsande manliga 
förebilder och föreslår att i det läsfrämjande arbetet för pojkar i skolan bör bjudas in 
vuxna män som läser att tala om sin läsning, för att förmedla en positiv bild kring 
maskulinitet och läsning. 
 
Brozo lyfter fram vikten av att ge pojkar rätt böcker för att främja deras läsning. Han 
menar att pojkar behöver böcker de känner sig bekväma med att läsa och som tar upp 
frågor kring manlig identitet och förmedlar positiva bilder av maskulinitet. Med hjälp av 
böcker går det att hitta och förmedla vad han benämner ”positiva manliga arketyper” 
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som hjälper pojkarna att se och identifiera både sina egna och andra maskulina 
identiteter. Genom att arbeta med den här typen av böcker hävdar Brozo att unga mäns 
läsning främjas, då de böckerna låter dem hitta sådant de kan identifiera sig med, och 
därmed bekräftar dem.  

2.3 Tidigare tillämpning av synsätt på läsning 
 
I kapitel tre diskuterar vi den teori som vi utgår ifrån i vår undersökning. I teorin 
behandlas tre olika synsätt på läsning (se kap.3). Här diskuterar vi hur dessa tre synsätt 
identifierades i en studie av Dressman (enl. Limberg, 2002) kring hur skolbibliotek 
arbetar med läsning med barn. I en av skolorna identifierades bibliotekariens arbetssätt 
som pragmatiskt. Fokus låg på att eleverna skulle bli så bra läsare som möjligt. För att 
uppnå detta var det viktigt att läsa så mycket böcker som möjligt. En metod som 
användes för att uppnå detta var att skolan anordnade evenemang som framställde 
läsning som en sport och framhöll nyttoaspekterna med läsning, såsom att barnen blir 
smartare. Incitament för att uppmuntra barnens läsning erbjöds i form av priser och 
poängtävlingar. Lärare och skolbibliotekarier kontrollerade att barnen faktiskt läst det 
de sa att de hade läst och såg till att de inte valde böcker som var för svåra för dem. 
Däremot togs ingen hänsyn till om barnen faktiskt förstått vad de hade läst, eller pratat 
om deras läsupplevelse eller på något annat sätt följt upp böckerna som lästs utan allt 
handlade om att de faktiskt läste och hur många böcker de läste (Dressman, se Limberg, 
2002).  
 
De pragmatiska metoderna uppskattades inte av eleverna på skolan som såg det som ett 
sätt att dölja skolarbete som något som de skulle uppfatta som roligt. De försökte på 
olika sätt motarbeta de här metoderna (Dressman, se Limberg 2002). Genom att inte ta 
hänsyn till de olika regler som fanns utan istället bryta mot dessa, till exempel genom 
att läsa fackböcker när skolans läsprogram enbart gick ut på att läsa skönlitteratur. 
 
Det pragmatiska förhållningssättet till läsning har även identifierats av Åse Hedemark 
(2011) som också diskuterat barnens upplevelser av de pragmatiska metoderna. I 
läsprojekt som hon har undersökt har hon på flera ställen hittat lästävlingar, eller 
läsutmaningar där belöningar förekommer för att läsa så mycket som möjligt. Hon 
finner att det i de här metoderna är syftet att läsa så mycket som möjligt, och ingen tid 
ges till reflektion eller diskussion kring böckerna eller upplevelserna. Belöningarna är 
något som uppskattas av barnen men det framkommer att även här försöker eleverna 
motarbeta strategin. Detta görs bland annat genom fusk, att barnen inte läser böckerna 
de säger att de läst, något som Hedemark (2011) menar blir lättare att göra när man inte 
samtalar på ett djupare plan kring boken och läsningen.  
 
I ett annat skolbibliotek identifierade Dressman (enl. Limberg 2002) ett mer 
traditionalistiskt synsätt på läsning. Skolbibliotekarien läste sagor för barnen upp till 9 
år och bokpratade för 10-12 åringar. I bibliotekariens arbete låg fokus på litterär 
kvalitet, språk och form och ett mer distanserat sätt att förhålla sig gentemot litteratur. 
Genom detta arbete ansåg bibliotekarien att alla deltagande barn skulle bli goda läsare. 
Bibliotekarierna såg det som sin uppgift att forma eleverna mot den ”rätta” smaken och 
att barnen lär sig uppskatta litteraturen utifrån både estetiska och litterära kvalitéer 
(Dressman, se Sandin, 2011).   
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Inte heller de traditionalistiska metoderna uppskattades av eleverna. Framförallt 
pojkarna kring 10 år började tappa läsintresset. En förklaring till detta tror Dressman 
(enl. Limberg, 2002) är att läsningen mest liknar skolarbete och inte är något man gör 
för att det är kul och därför distanserade sig barnen från att läsa frivilligt. Dressman 
identifierade även ett emancipatoriskt synsätt hos en bibliotekarie. Metoderna som kom 
av detta synsätt präglades av en större öppenhet och dialog mellan barnen och 
bibliotekarien. Barnen hade stor frihet i att välja sin egen litteratur, både fack- och 
skönlitteratur fick läsas av barnen. När bibliotekarien skulle förmedla böcker genom 
samtal eller bokprat lades det stor vikt på urvalet, innehållet i böckerna var väsentligt 
när bibliotekarien valde böcker. Här handlade det inte om att styra elevernas val utan att 
de ska utvecklas som självständiga läsare. Eleverna fick även bekanta sig med 
biblioteket, för att kunna hitta och själva leta efter sin läsning, utan någon vuxen som 
styr dem (ibid). Läsningen som uppmuntrades i det här skolbiblioteket skulle även 
erbjuda och uppmuntra till en läsning som skulle fungera som ett alternativ till den 
läsning som genomfördes i skolan (Dressman, se Sandin, 2011.)  

2.4 Det vidgade textbegreppet 
 
I sin studie av några läsfrämjande projekt för barn och unga visar Amira Sofia Sandin 
(2011) att många av projekten arbetar med vad som kallas ett vidgat textbegrepp. Ett 
vidgat textbegrepp har kommit ur forskningen kring läsning och literacitet och 
behandlar vad som ska ses som text och läsning. Genom att utvecklingen har gått framåt 
är text och läsning inte enbart något som förknippas med traditionell bokläsning utan 
blir i ett vidgat textbegrepp något vidare. I det vidgade textbegreppet ges text vidare 
definitioner och inkluderar även bilder, filmer eller genom att se och lyssna. Det 
vidgade textbegreppet erbjuder således ett större spann på vad som kan klassas som 
läsning. Sandin har funnit att det vidgade textbegreppet används i många av de 
projektrapporter hon har studerat och menar att genom att använda sig av ett vidgat 
textbegrepp påverkas arbetsmetoderna i projekten. I de projekten som använder sig av 
begreppet är det inte bara den traditionella läsningen som främjas, utan all form av 
läsning som ryms inom ett vidgat textbegrepp.  
 
I det här kapitlet har vi redogjort för en del tidigare forskning. Vi har bland annat tagit 
upp läsfrämjande metoder. Vi har även redogjort för tidigare forskning kring pojkars 
läsning och vad som räknas som läsning i ett vidgat textbegrepp. I forskningen har det 
också framkommit vad pojkar generellt gillar att läsa och att forskningen poängterar 
vikten av manliga läsande förebilder. Vi har även tagit upp hur tre olika synsätt på 
läsning behandlats i tidigare studier. 
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3. Teori  
 
I detta kapitel presenterar vi den teori som vi använder som verktyg när vi gör vår 
analys i kommande kapitel. Den teori vi valt behandlar tre olika synsätt som har 
identifierats genom forskning på förhållningssätt till läsning och som i sin tur kan 
påverka hur man arbetar läsfrämjande med barn. De har benämnts det pragmatiska, det 
traditionalistiska samt det emancipatoriska förhållningssätten och har identifierats bl.a. 
av Staffan Thorson (1988) som använder dem för att analysera läroböcker. De har också 
använts i forskning av Louise Limberg (2002), Rydsjö och Elf (1997)samt Amira Sofie 
Sandin (2011). I vår begreppsapparat ingår även Yvonne Hirdmans teori kring genus 
och stereotyper. 

3.1 Det pragmatiska synsättet 
 
I ett pragmatiskt förhållningssätt menar Thorson (1988) att det är framförallt nyttan med 
att läsa som framhålls, läsförmågan är en av de centrala aspekterna i det här synsättet. 
Han menar på att det viktigaste är att barnen läser, men vad spelar inte särskilt stor roll, 
däremot ska svårighetsgraden på böckerna successivt öka så att barnens läsfärdighet 
hela tiden utvecklas.  Inom det här synsättet ser man till nyttan med läsningen, 
innehållet i läsningen tas ingen hänsyn till. Inte heller barnens individuella intressen 
eller erfarenheter är något som ryms i det här perspektivet utan fokus ligger på att träna 
upp en färdighet för att bli en bättre läsare. Även Rydsjö och Elf (2007) menar att fokus 
i det här synsättet ligger på kvantitet snarare än kvalitet. Det viktigaste är att barn läser, 
och helst läser så mycket som möjligt. Däremot är det av mindre vikt vad barnen läser 
eller att de har förstått och kunnat ta till sig det de läser eller barnens läsupplevelser.  

3.1.1 Pragmatiska metoder 
 
Den fria läsningen lyfter Thorson (1988) fram som ett exempel på hur den här metoden 
kan ta sig uttryck, att eleverna är fria att läsa de böcker de vill. Syftet är att träna upp en 
färdighet, i detta fall läsning, inte diskutera innehållet. En annan metod som kan 
användas pragmatiskt är lästävlingar eller att låta barnen samla poäng för det de läser 
(Rydsjö & Elf, 2007). I den här typen av evenemang ligger inriktningen på att 
uppmuntra barnen till att läsa så mycket som möjligt, men det läggs inget fokus på om 
barnen faktiskt förstår det de läser eller de eventuella läsupplevelser som läsningen kan 
ha gett upphov till.  

3.2 Det traditionalistiska synsättet 
 
Det traditionalistiska synsättet på läsning går ut på att sätta bildningen i fokus. I det här 
perspektivet ser man litteraturen som ”… tradition och kulturarv” (Thorsson, 1988. 
s.127). Litteratur tillskrivs ett egenvärde, och ses inte ha någon annan nyttofunktion än 
att den ska skola in barn i en litterär tradition. Det framhålls av Rydsjö och Elf (2007) 
att ett traditionalistiskt förhållningssätt handlar om att introducera barnen för 
framstående litteratur eller ett kulturarv, det kan handla om att barnen får möta 
klassiker, kända barnboksförfattare eller att man förmedlar en litterär kanon.  
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3.2.1 Traditionalistiska metoder 
 
Barnen sätts i kontakt med texter som kan ses som sagoskatter eller klassiker. Syftet att 
arbeta ur detta perspektiv är att få barnen att uppskatta litteratur. Litteraturen som 
används väljs ut för dess estetiska egenskaper, inte genom innehållet och bibliotekarien 
försöker få barnen att inta en mer distanserad hållning till litteraturen (Rydsjö och Elf, 
2007). Vid metoder som bokprat kan bibliotekarien främst rikta fokus på de egenskaper 
som kan tillskrivas den aktuella boken och texten, såsom språk, form och den litterära 
kvaliteten (Dressman, se Limberg, 2002). Arbetet med litteratur här kan ofta syfta till att 
barnen ska lära sig uppskatta litteratur på ett mer intellektuellt sätt och uppskatta den 
utifrån dess kvalitéer, både estetiska och litterära.  
 
Andra metoder som går att koppla till ett traditionalistiska synsätt menar Sandin (2011) 
är att låta barnen skriva och läsa recensioner om böcker de läst. Detta menar författaren 
är ett sätt att inta en distans gentemot litteraturen och kan således föras in i ett 
traditionalistiskt synsätt på läsning.  

3.3 Det emancipatoriska synsättet 
 
Ett emancipatoriskt synsätt på läsning innebär enligt Thorson att kritisk aktivitet är en 
av de väsentligaste aspekterna. Mycket av vikten läggs på att se litteraturen i sitt 
sammanhang, både politiskt och socialt där den då fungerar ”som en möjlighet i en 
strävan efter frigörelse och omprövning” (Thorson, 1988, s.128). Med ett 
emancipatoriskt synsätt strävas efter att ifrågasätta sådant som auktoriteter och den makt 
som traditionen kan utöva. Det emancipatoriska synsättet erbjuder barnen en öppenhet 
och en större frihet. Här ligger fokus på barnets utveckling, där de ska bli självständiga i 
sin läsning och kunna anlägga kritiska perspektiv och en kritisk hållning till sin läsning. 
Bibliotekarien söker även hitta litteratur som kan utmana barnet och deras förförståelse 
samt uppfattningar om världen (Rydsjö & Elf, 2007).  

3.3.1 Emancipatoriska metoder 
 
Barnen tillåts relativt stor frihet i att själv välja den litteraturen den vill läsa, samtidigt 
som bibliotekarien agerar som stöd för att uppnå syftet att hela tiden utveckla barnens 
läsning (Rydsjö & Elf, 2007). Limberg lyfter fram att en av de viktigaste metoder för 
bibliotekarien framförallt är att hitta texter som är meningsfulla för barnen som 
individer. Andra arbetssätt som biblioteken kan anta i det här perspektivet är att de är 
öppna och ger barnen en stor frihet att välja litteratur själva (Dressman, se Limberg, 
2002). Bibliotekarien lägger stor vikt vid innehållet i böcker när de väljs ut eller pratas 
om med barnen. Vad innehållet förmedlar är en viktig aspekt vid urvalet i det här 
synsättet. Arbetssätt som kan användas emancipatoriskt beskriver Sandin (2011) som 
något som handlar om att låta barnen utan några krav på prestationer utgå från sina egna 
intressen i sin läsning. Barnen ges även möjligheten att utforska och dela sina 
läsupplevelser med andra. Vid arbete med ett emancipatoriskt förhållningssätt 
framhåller Sandin att barnen får utgå ifrån sin personliga smak och de intressen de har 
när de ska läsa. 
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3.4 Genus och manliga stereotyper 
 
I de sammanhang där pojkar och läsning diskuteras kan det vara relevant att även 
diskutera genus och manliga stereotyper. Det kan bli intressant eftersom när unga 
pojkars läsning undersöks finns det en poäng att fundera över kvinnliga och manliga 
roller, och om genom att särskilja pojkar som läsare även cementerar dem som ”dåliga” 
läsare. Genus är latin och betyder slag, sort, släkte, kön (Hirdman, 2001). Yvonne 
Hirdman menar att för att förstå genus behövs en förståelse för och sudda ut den hårda 
uppdelning som är kön/kropp-genus. Hirdman för även resonemanget att ordet genus är 
bra att använda för att det betyder inte bara den kroppsliga skillnaden mellan kvinnor 
och män, utan vid allt; att tankarna om manligt och kvinnligt genomsyrar världen 
omkring oss och gör så i alla situationer, på våra arbeten, skola och i våra liv. Hirdman 
menar att det handlar om att frilägga de befintliga mönster som finns, för att på så sätt ta 
sig ur det mönster som man kanske sitter fast i mot sin vilja. Å andra sidan finns det 
även en fara i att befästa dessa mönster ytterligare genom att dela in människor i de 
fack, de stereotyper, som vi tror att de ska vara i. Hirdman menar att: ”Kanske kunde 
man till och med säga att ju mer maskulinum extremiseras, desto större glapp bildas 
mellan de levande, verkliga människorna och deras extremer”, (Hirdman, 2001, s.202). 
Att befästa den manliga normen ytterligare genom att särskilja pojkar som grupp i 
exempelvis ett projekt skulle då kanske kunna vara att tvinga in dem i en roll de inte vill 
vara i. 
 
I kapitlet har vi presenterat en teori kring tre olika perspektiv på läsning. Dessa är det 
pragmatiska, det traditionalistiska och det emancipatoriska. Alla tre visar upp olika sätt 
man kan förhålla sig till läsning och de påverkar även hur och vilka metoder som 
används för att arbeta läsfrämjande. I vår begreppsapparat har vi även gått igenom teori 
kring genus och stereotyper.  
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4. Metod 
 
I det här kapitlet redovisar vi den metod vi har valt att använda oss av i vår uppsats, 
kvalitativa intervjuer. Vi diskuterar även de urval för intervjuer vi har gjort och hur vi 
har resonerat, samt hur vi har ställt oss till anonymitet i vår undersökning. Här finns 
också en diskussion om hur empirin analyserats samt en kort presentation av de projekt 
som ingått i undersökningen.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Den metod vi valt att använda oss av i arbetet med att granska läsfrämjande projekt är 
kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört intervjuer med en eller flera personer som har 
varit inblandade i de projekt som vi har undersökt för att på så sätt få en god inblick i 
hur de har arbetat samt deras syn på vissa av de begrepp vi vill undersöka. Alan Bryman 
skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2008) att intervjun sannolikt är den 
mest använda metoden inom den kvalitativa forskningen. Intervjusituationen erbjuder 
en flexibilitet som vi anser passar våra ändamål med undersökningen, samt att vi inom 
ramarna för en kvalitativ studie vill undersöka attityder och idéer hos människor, och 
där passar intervjun som metod.  
 
Vi har valt den kvalitativa intervjuformen istället för en strukturerad intervju. I vår 
granskning ville vi att intervjuerna skulle ha möjlighet att röra sig i olika riktningar, vi 
har valt öppna frågor med möjlighet till egen tolkning och fundering. Det har gett oss en 
uppfattning om vad respondenten upplever som relevant och viktigt runt läsning, 
läsfrämjande åtgärder och den aktuella målgruppen. Bryman (2008) skriver att i 
kvalitativ forskning kan intervjuarna i stor utsträckning avvika från den intervjuguide 
eller det frågeformulär som har utformats. Det finns även möjlighet att ställa följdfrågor 
efter vad respondenten har svarat, för att få en djupare förståelse av respondentens 
ståndpunkter. På så sätt har vi fått möjlighet att få fylliga och detaljerade svar. Detta har 
vi märkt varit en fördel för oss, vi har haft en möjlighet att ställa en mängd följdfrågor 
runt våra ämnen, samt upptäckt nya ämnen i våra relativt öppna samtal med våra 
respondenter.  
 
Vi har använt oss av en intervjuguide inför intervjutillfällena (se bilaga 1). Denna 
intervjuguide använts just som en guide, för att vara en vägledning i intervjun. Ett visst 
mått av struktur är för oss nödvändigt, för att på så sätt behålla intervjun inom vårt 
område. Vi har även arbetat noggrant med frågorna i sig, för att ställa öppna frågor, dels 
för att komma närmare ämnet men även dels för att öppna upp för möjligheten att ställa 
följdfrågor. Bryman (2008) menar att frågorna ska täcka de områden man är intresserad 
av, men att det ska ske utifrån respondentens perspektiv. Intervjuguiden börjar med ett 
antal bakgrundsfrågor, sedan följer djupare frågor runt våra intresseområden, för att 
avslutas med en övrigt fråga så att vi fångar upp eventuella frågeställningar eller 
ytterligare funderingar respondenten har. I de flesta av de intervjuer som vi har 
genomfört har vi delgivit respondenten intervjuguiden i förväg, via mail, med 
instruktioner om att den skulle ses som en guide. Det har vi upplevt som något positivt, 
då en del av våra frågor har varit abstrakta, där respondenten har behövt fundera kring 
begrepp och liknande, och genom att vara förberedda så tror vi att vi har fått väl 
genomtänkta svar.  
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Vi har spelat in de intervjuer vi har genomfört, med respondentens godkännande i 
förväg, för att sedan transkribera dem. Barbara M. Wildemuth skriver in sin bok 
Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library 
Science (2009), att en intervju ger i regel mycket data, därför är det rekommenderat att 
som intervjuare spela in sitt material. Det finns även en svårighet att som frågeställare 
anteckna samtidigt som ett samtal förs. De åsikter, ansiktsutryck och funderingar som 
respondenten har, kan lätt försvinna ifall intervjuaren antecknar under tiden. Vi har 
sammanlagt gjort sex intervjuer som har tagit mellan 30-60 minuter att genomföra. 
Dessa har resulterat i mellan 5 och 13 sidor transkriberat material per intervju.  
 
Vi har genomfört våra intervjuer på tre olika sätt; på plats, via telefon samt via Skype. 
Vi upplever att den intervjun vi genomförde på plats var den som gav mest och fylligast 
material, det blev ett längre samtal där vi ställde en mängd följdfrågor. Skype och över 
telefon har fungerat, men har inte gett lika mycket material, samt varit tekniskt 
problematiskt. Inom ramen för undersökningen har vi dock inte haft möjlighet att resa 
över större delar av Sverige för att intervjua, så då har ändå intervjuer via telefon och 
Skype varit den lösning vi har kunnat arbeta med.  Nackdelen med intervjun som 
arbetsmetod är att den är tidskrävande. Det tar tid att boka intervjudatum som passar 
både respondent och frågeställare, vilket vi har upplevt vara ett problem. Som 
intervjuare får man även räkna med att transkriberingen tar upp mycket tid i anspråk. Vi 
anser dock att det material man får väger upp de negativa sidorna. Vi har svårt att se hur 
vi annars skulle hitta det material vi behöver. 
 
Pål Repstad tar i sin bok Närhet och Distans (2007) upp faktorn med själva miljön som 
intervjun utförs i. Han menar att det är viktigt med en naturlig miljö, en miljö som 
respondenten känner sig trygg i. Det är en faktor som kan vara av speciellt intresse för 
oss, då vi har utfört vissa av våra intervjuer via Skype, och över telefon på grund av 
avståndsproblematik. Den intervju som gjordes på plats var även den där samtalet flöt 
bäst. Förmodligen var det mer beroende på att vi kunde ses ansikte mot ansikte. Även 
de intervjuer vi gjorde via Skype och telefon har i många fall utförts i miljö som är 
välkänd för respondenten. Vi har försökt undvika att genomföra intervjuer via mail, vi 
tänker oss att då missar man som frågeställare de nyanser som går att se i ett samtal. 
Dock har vi öppnat upp för att ha möjlighet att ställa följdfrågor via mail, för att på så 
sätt fånga upp de trådar vi eventuellt missat vid intervjutillfället. Vi har till två av våra 
respondenter utnyttjat möjligheten att ställa följdfrågor. 
 
Som en reflektion så ser vi efter undersökningens slut att det eventuellt hade varit bättre 
att fokusera på två projekt och intervjua fler ur de projekten, för att på så sätt få en 
bättre helhetssyn, men även tidsmässigt. Vår ide var dock att det skulle bli mer 
intressant utifrån våra frågeställningar att undersöka flera projekt för att ha möjlighet att 
jämföra dem. Det anser vi fortfarande, men samtidigt så hade kanske en undersökning 
på den här nivån varit enklare att genomföra med fler samlade intervjuer från samma 
projekt.  
 

4.2 Analysmetod 
 
I arbetet med att analysera våra intervjuer har vi använt oss av kvalitativ 
innehållsanalys. Denna analysmetod går ut på att söka efter teman eller mönster i de 
texter som ligger till grund för undersökningen (Wildemuth, 2009). 
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I vår undersökning har vi utgått från en redan befintlig teori som behandlar tre olika 
synsätt på läsning. När man utgår från en redan existerande teori i analysarbetet 
benämner Wildemuth (2009) förfarandet som en riktad innehållsanalys. I den riktade 
innehållsanalysen analyseras datan noggrant och forskaren försöker urskilja teman i 
materialet. Syftet med denna metod är att antingen validera eller att utöka en teori.  
 
För att göra vår analys har vi börjat med att transkribera alla intervjuer som vi gjort. De 
här transkriberingarna är den textmassa som legat till grund för vårt analysarbete. Efter 
att vi har skrivit ut alla intervjuer har vi gått igenom och kodat vårt material utefter de 
olika synsätten som har fungerat som våra kategorier i analysarbetet. Intervjuerna har 
noggrant gåtts igenom flera gånger och vi har sökt efter uttalanden och exempel som 
har kunnat placeras in i något av synsätten i vår teori. När materialet var genomgången 
och kodat kunde vi sedan börja presentera vår analys och slutsatser samt diskutera de 
teman och mönster som vi fann i vårt material med den teoretiska ram som vi utgått 
ifrån.   

4.3 Anonymitet 
 
Som redan nämnts, så har vi spelat in de intervjuer vi har genomfört. Här ska det även 
tas hänsyn till forskningsetik. Dels upplysa om avsikten att spela in, samt ta hänsyn till 
anonymitet. Vi anser att det är viktigt med anonymitet, så att våra respondenter känner 
att de har möjlighet att uttrycka sig fritt. Vi har valt att anonymisera både projekt och 
respondenter, annars hade vi inte kunnat erbjuda full anonymitet. Ifall vi hade valt att 
namnge projekten med dess riktiga namn, så tror vi att det hade varit alltför lätt att hitta 
personen vi har pratat med. Därför är både respondentens namn, projektets namn samt 
ort eller kommun fingerade. Samt andra uppgifter i våra resultat som skulle kunna 
härleda till respondenten. Det är möjligt att det varit intressant för läsaren att veta var 
och exakt vilka projekt vi har undersökt, men vi ansåg och det gjorde även våra 
respondenter att det var av vikt att få vara anonym. Vid de första kontakterna med våra 
respondenter så har vi beskrivit vår uppsats, de ämnen vi vill ta upp i vår intervju samt 
sökt samtycke för inspelning. Vi har även i det skedet informerat om anonymitet. 

4.4 Urval 
 
Vårt mål var att undersöka några av de läsfrämjande projekt som pågår eller har pågått i 
Sverige för pojkar. Vi har valt att titta närmare på fyra olika läsfrämjande projekt som 
har haft unga pojkar som målgrupp. Vi har gjort ett urval i projekt riktade från 8-
årsåldern upp till tonåren, då barnen oftast läser själva, vilket vi anser är mer intressant 
då vi tänker oss att det är här intresset för läsningen dalar, då barnet ska läsa själv. 
Därför har vi valt bort de projekt som haft mindre barn som målgrupp. 
 
Bryman (2008) menar att inom den kvalitativa forskningen arbetas det ofta med 
målstyrda urval. Det betyder att respondenter som har en direkt anknytning till det 
område man undersöker väljs ut. Respondenterna väljs alltså inte ut slumpmässigt, utan 
för att de ska vara relevanta för det som undersöks. I urvalet av våra respondenter har vi 
gått tillväga så att när vi har valt projekt som ska undersökas, så har vi undersökt vilka 
nyckelpersoner som har haft insyn och ansvar för projektet. På så sätt fångar vi in dels 
de personer som har arbetat med själva projektet i planeringsstadiet men även med de 
personer som sedan har genomfört projektet ute i verksamheten.  
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Från början valde vi ut de projekt som vi ansåg vara relevanta. Vi har genomfört 
sökningar på Internet, på de olika länsbibliotekens hemsidor samt kulturrådets hemsida 
för att hitta läsfrämjande projekt som riktar sig mot pojkar. Via personlig kontakt på 
Kulturrådet så fick vi tips om några läsfrämjande projekt för pojkar som de har gett 
bidrag till. Efter att ha gjort en urvalsprocess bland de projekt som vi hade hittat, så 
valde vi de som verkade relevanta för vår studie, alltså projekt med unga pojkar som 
primär målgrupp. Vi valde att sålla bort projekt som riktade sig till barnens föräldrar 
och projekt som vi upplevde var för breda när det gällde målgrupp. Genom att läsa 
projektansökningar, eller via vissa biblioteks hemsidor så kunde vi på så sätt se vilka 
nyckelpersoner vi kunde kontakta. Vi försökte sedan komma i kontakt med fem av de 
projekten som vi hittade varav fyra svarade och var intresserade av att delta i vår 
undersökning. Den inledande kontakten har skett via mail. 

4.5 Presentation av Projekt 

4.5.1 Projekt A 
 
Projekt A har genomförts under de två senaste åren i en stor kommun i mellersta 
Sverige. Projektet har drivits i samarbete mellan stadsbiblioteket och en lokal 
fotbollsklubb. Projektet har bjudit in 10-åriga fotbollsspelande pojkar samt vuxna i 
barnens närhet till ungefär fyra träffar per termin. Under träffarna har det varit bokprat, 
författarbesök och andra aktiviteter. Intervjun för projekt A har genomförts med Adam, 
som är barnbibliotekarie på det medverkande stadsbiblioteket, och som under projektets 
gång varit projektledare. 

4.5.2 Projekt B 
 
Projekt B är ett pågående projekt över ett års tid, som varit igång under en termin, i en 
liten kommun i södra Sverige. Projektet utförs i samarbete mellan stadsbiblioteket och 
länsbiblioteket. Ett antal fokusklasser i olika åldrar ute i kommunens skolor medverkar, 
och under projektets gång kommer de medverkande bibliotekarierna ut i fokusklasserna 
där de arbetar med som boksamtal, lästävlingar och bokprat. Intervjun för projekt B har 
genomförts med Bodil och Birgitta, två av de medverkande bibliotekarierna i projektet. 
Bodil är även projektledare.  

4.5.3 Projekt C 
 
Projekt C är ett avslutat projekt som pågick under åren 2007-2010, projektet var 
länsövergripande i ett stort län i norra Sverige. Projektet var ett samarbete mellan 
länsbiblioteket samt i vissa arbetsmoment med en lokal idrottsklubb. Arbetet gick ut på 
olika metoder, som användes både i skolklasser men även i träffar anslutna till den 
lokala idrottsklubben. Metoderna som användes var bland annat en bokväska med 
metoder för diskussioner och boksamtal. Intervjun för projekt C har genomförts med 
Calle, som är litteraturvetare och under projektets gång var Calle knuten till 
länsbiblioteket och projektledare.  

4.5.4 Projekt D 
 
Projekt D är en förstudie över unga pojkars läsvanor och inställning till läsning i den 
aktuella kommunen, som genomförts under sista halvåret av 2013. Förstudien ska 
mynna ut i ett marknadsföringsprojekt som riktar sig mot den aktuella målgruppen. 
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Förstudien är gjord av länsbiblioteket i en medelstor kommun i mellersta delen av 
Sverige. Intervjuerna för projekt D har genomförts med David, som är länsbibliotekarie 
samt Doris som är utvecklingsledare för barn och unga på länsbiblioteket. 
 
I vårt metodkapitel har vi resonerat kring vår valda metod samt reflekterat kring valet av 
metod, hur vi har arbetat med anonymitet samt hur vi har gjort vårt urval till 
undersökningen. Vi diskuterar även i detta kapitel hur vi analyserar vår empiri. Här 
återfinns även en kort presentation av de projekt som ingår i undersökningen.   
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5. Analys & resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi vår analys, där vi ska undersöka vårt empiriska material 
genom den teori vi har valt för vårt uppsatsarbete, nämligen teorin kring de olika 
perspektiven på läsning som har utvecklats av Thorson (1988), Sandin (2011), Rydsjö 
& Elf (2007) samt Limberg (2002). Vi har i vår analys haft våra frågeställningar i fokus, 
vilka synsätt på läsning kan identifieras inom projekten, vilka typer av läsfrämjande 
metoder kan kopplas till de olika förhållningssätten samt hur läsfrämjande åtgärder för 
pojkar påverkas av ett genusperspektiv. Vi redovisar varje projekt för sig själva, för en 
tydigare presentation. I början av varje analys presenterar vi kort det aktuella projektet 
och respondenterna. 

5.1 Projekt A 
 
Projekt A har genomförts i en centralort i en större kommun i mellersta Sverige. 
Projektet har pågått under de två senaste åren med två olika omgångar, med 
förhoppning om fortsättning. Projektet har genomförts i ett samarbete mellan 
stadsbiblioteket och en lokal fotbollsklubb och startade med ekonomiskt stöd från 
Kulturrådet. Projektet har riktats till 10-åriga fotbollsspelande pojkar. Inbjudan har 
också riktats till en vuxen person i barnens närhet, i första hand en man, såsom en 
pappa, farfar eller storebror. Syftet med detta är att arbeta med manliga läsande 
förebilder. Projektet har träffats fyra gånger under en termin. Träffarna har bestått av 
boksamtal och diskussioner utifrån teman samt författarbesök. Till varje träff har 
pojkarna fått en bokpåse med några böcker som knyter an till den kommande träffen. 
Träffarna har kunnat bestå i att det kommit en författare till projektet och att pojkarna 
innan har fått möjlighet att läsa in sig på författarens böcker. Ett exempel är Arne Norlin 
som besökte en träff och pojkarna fick innan det tre böcker i hans Fans-serie som 
handlar om supporterskap. Under den träffen fördes diskussioner kring böckerna och 
supporterskap med författaren och en annan sakkunnig vuxen. Träffarna har förutom 
författarträffar även kunnat bestå i olika teman som pojkarna fått läsa om och sedan 
diskutera kring under träffen. Eftersom projektet drivs i samarbete med en fotbollsklubb 
har bibliotekarien i valet av böcker ofta utgått från att pojkarna har fotboll som ett 
gemensamt intresse. Biblioteket har sett i både nationell och lokal statistik att män och 
pojkar lånar böcker i mindre utsträckning än kvinnor, det är även färre män och pojkar 
som har lånekort i kommunen. I och med detta har de identifierat ett problem och de har 
dragit igång det här projektet i syfte om att på lång sikt försöka främja pojkarnas 
läsning. Intervjun för Projekt A har genomförts med Adam, som är barnbibliotekarie på 
det medverkande stadsbiblioteket, och som under projektets gång varit projektledare. 

5.1.1 Metod 
 
I projekt A har vi identifierat några olika metoder i det läsfrämjande arbetet. De metoder 
som tydligast framträdde var urval och diskussioner eller boksamtal. De deltagande 
pojkarna har träffats fyra gånger inom ramen för projektet, inför varje träff har de fått en 
bokpåse som knyter an till träffarna där man samtalar kring ett utvalt ämne. Innehållet i 
påsarna kan spegla antingen ett visst tema eller en viss författares böcker som kommer 
att besöka projektet så att pojkarna får möjlighet att läsa in sig. Fokus har framförallt 
legat på den tryckta boken. Att bara läsa böckerna i bokpåsarna hade lätt kunnat leda till 
ett mer pragmatiskt förhållningssätt till läsning, men i projektet är syftet framförallt att 
deltagarna ska diskutera. Diskussioner har förts kring olika teman, eller värderingar som 
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speglas i böckerna och då har pojkarna diskuterat med någon inbjuden med stor 
kunskap i ämnet. Eller så får de möjlighet att diskutera böckerna med författaren som 
har besökt träffarna. Själva metoden de använder sig av går således att härleda till ett 
emancipatoriskt synsätt, då fokus blir att inte bara läsa böckerna utan även att samtala 
kring dem och dess innehåll, alternativt föra diskussioner kring värderingar eller ett 
visst tema utifrån böckerna. 
 
I urvalet av böckerna i projekt A ligger en del arbete. De pojkar som är med i projektet 
är fotbollspelare i klubben, och det har därför legat nära till hands att välja böcker som 
har med fotboll att göra. Adam menar att han har valt böcker utifrån pojkarnas intresse, 
men han har ändå lagt vikt vid att böckerna ska handla om något utöver idrotten. 
Eftersom deltagarna spelar fotboll i klubben har man utgått från att fotboll är ett 
gemensamt intresse som pojkarna har. Böckerna ska gå att använda som 
diskussionsunderlag, tanken är att pojkarna ska ha möjlighet att diskutera andra ämnen i 
böckerna förutom idrottsinslagen. I projekt A har inbjudan gått ut både till pojkarna i 
idrottsklubben men även till en manlig vuxen i deras närhet. Detta har även påverkat 
urvalet i de bokpåsar som delats ut i projektet. Fokus på böckerna har enligt Adam varit 
på de unga pojkarna, men i vissa påsar har det även funnits vuxenböcker, för att ha 
möjlighet att erbjuda de vuxna läsning.  
 
Gällande urval anser vi oss se kopplingar till ett emancipatoriskt förhållningssätt. Dels 
för att ungdomarna får läsa och utvecklas kring sina intressen och dels att böckerna till 
stor del är valda för att det ska gå att diskutera utifrån dem. 

5.1.2 Synsätt på läsning 
 
I synsättet hos projekt A träder vissa tankar fram som vi tolkar som exempel på ett 
emancipatoriskt synsätt. I sitt samarbete med fotbollsklubben har de arbetat och 
diskuterat ämnen som hur man uppträder mot andra människor, i detta fall motståndare 
och medspelare. Ett annat ämne som har diskuterats har varit supporterskap. I projektet 
har det tagit form med hjälp av de böcker som valts ut, då de har gett barnen möjlighet 
att diskutera dessa ämnen. I ett emancipatoriskt synsätt lägger man vikt vid barnets 
personliga utveckling med litteratur som kan utmana barnet och på så sätt leda till nya 
insikter. Något som vi anser att projekt A gör med detta, de pratar inte bara fotboll, utan 
tar även upp andra väsentliga frågor såsom värderingar och bemötandet av andra 
människor, saker som vi anser bidrar till en personlig utveckling.  
 
Adam i projekt A pekar på vikten av att hitta lusten till läsningen, och att de inom 
projektet försöker arbeta med att få de medverkande killarna att se det. Adam anser att 
det är folkbibliotekets uppdrag, att främja lustläsning, till skillnad mot exempelvis inom 
skolvärlden, där Adam menar att det kan finnas en annan syn på läsning.  
 

Sen kan man väl säga att som folkbibliotek så är ju vår uppgift att framförallt 
uppmana till den fria läsningen, nöjesläsningen, den lustfyllda läsningen, det 
behöver visserligen inte motsäga ren läsinlärning, att kunna avkoda en text och 
så, men som folkbibliotek så har man kanske ändå en annan syn på läsning än 
exempelvis ett skolbibliotek. (Adam) 
 

Adam talar om projektet och bibliotekets uppgift som att främja den lustfyllda läsningen 
och att den skiljer sig från den mer rena läsinlärningen som han upplever att skolan 
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arbetar med. Som vi har sett uppvisar synen på läsning och de metoder de använder sig 
av hos projekt A till stora delar ett emancipatoriskt perspektiv, medan hans tankar på 
skolans syn pekar åt att han upplever att de arbetar mer pragmatiskt, där syftet är att 
barnen ska bli duktiga på att läsa.  
 
I projekt A uppfattade vi ett emancipatoriskt förhållningssätt till läsning, det var inte 
bara läsningen i fokus, utan även vikt vid värderingar och diskussioner som framhölls. 
Att böcker diskuteras och utmanar barnen är något som ofta framhålls i detta synsätt på 
läsning.  

5.1.3 Genus 
 
En annan aspekt som uppkommit under arbetet med projekt A är problematiseringen 
runt könsroller och stereotyper. Eftersom projektet vänder sig enbart mot killar menar 
bibliotekarien att det är av stor vikt att tänka på innehållet i de utvalda böckerna och de 
gäster som bjuds in, att båda könen ska vara representerade. Adam menar att det finns 
en fara i att enbart vända sig till pojkar som grupp, att de på så sätt cementeras som män 
och som dåliga läsare för att de är män. Projektet har medvetet försökt få med en manlig 
vuxen i pojkarnas närhet, för att fungera som en manlig läsande förebild för barnen.  

5.2 Projekt B 
 
Projekt B är ett pågående projekt i en liten kommun i södra Sverige. Projektet sträcker 
sig över hösten 2013 fram till hösten 2014. Projektet drivs i samarbete mellan 
biblioteken i kommunen samt länsbiblioteket. Projektet har bedrivits tillsammans med 
skolorna i kommunen. Alla klasser runt om i kommunen som var intresserade fick 
skicka in ansökningar för att vara med. Åtta fokusklasser i åldrarna 8-12 år har valts i 
kommunen av 30-35 sökande, för att arbeta med projektet tillsammans med åtta 
bibliotekarier. En rad olika moment ingår såsom gestaltning av berättelser, lästävlingar 
och boksamtal. Barnen har fått gestalta en person ur en bok som har lästs högt i klassen. 
I lästävlingen har de olika klasserna tävlat mot varandra och den klassen som läste flest 
böcker per elev vann ett pris. Barnen har även haft boksamtal där de diskuterat böcker 
de läst, både med andra som läst samma bok samt berättat om sin bok för barnen som 
läst andra böcker. Projektet vänder sig främst mot pojkar, men eftersom arbetet sker i 
skolklasser är även flickor inkluderade i vissa av aktiviteterna. Projektets syfte är att 
vända på trenden att pojkar läser mindre och sämre samt att öka fritidsläsningen och 
läsförståelsen. Intervjuerna för projekt B har genomförts med Bodil och Birgitta, båda 
två är medverkande bibliotekarier och Bodil är även projektledare. 

5.2.1 Metod 
 
I projekt B är de metoder som framträtt tydligast i det läsfrämjande arbetet en lästävling, 
gestaltning av berättelser, boksamtal samt urval.  
 
Det tydligaste uttrycket för ett pragmatiskt synsätt i det här projektet ser vi i den 
lästävling som har anordnats under hösten. Lästävlingar är något som är typiskt för ett 
pragmatiskt synsätt då de går ut på att läsa så många böcker som möjligt. I lästävlingen 
tävlar alla inblandade klasser mot varandra, i deras klassrum finns ett träd och för varje 
bok eleverna läser lägger de till ett löv på trädet. I slutet slås antalet löv ut och delas 
med antalet elever i klassen och den klass med flest lästa böcker per elev vinner. 
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Böckerna som har lästs till tävlingen har barnen fått välja själva. Det enda kriteriet som 
funnits är att böckerna inte skulle vara för lätta att läsa för deras ålder. Bodil säger att 
det var viktigt att känna eleverna och deras läsförmåga här. Ibland såg de att någon elev 
hade valt en alldeles för lätt bok för sin ålder och läsförmåga bara för att kunna läsa ut 
en bok väldigt snabbt och få sätta upp ett löv. De här löven tog Bodil sen bort när de 
räknade samman alla, men hon säger att det var väldigt få som försökte fuska på det här 
sättet och att de allra flesta tog tävlingen på allvar. I lästävlingen har de inte heller 
kontrollerat om barnen har läst det de sagt att de läst, utan har litat på att barnen har läst. 
 
Bibliotekarierna anser att den här tävlingen har varit uppskattad hos deras elever. Bodil 
säger att det är något som har sporrat eleverna till läsning, vilket var syftet med 
metoden, istället för att någon vuxen ska säga åt barnen vad de ska läsa. En av tjejerna i 
Bodils klass påpekade även att det gett resultat, då hon sa att killarna aldrig brukade läsa 
någonting, men nu i och med den här tävlingen läste de jättemycket. Bodil nämner även 
att det kan finnas nackdelar med att arbeta med tävlingsformen men att det här verkar ge 
ett positivt resultat.  
 
Även Birgitta ser att tävlingsmomentet har gett barnen något konkret att sträva efter, 
vilket ger dem ett driv i sin läsning. Lästävlingen verkar ha gett bra resultat och vara 
uppskattad enligt bibliotekarierna, och är ur ett skolperspektiv bra, då läsningen här 
framförallt är instrumentell, barnen ska läsa och gärna läsa väldigt mycket. Detta ger 
utryck för ett pragmatiskt förhållningssätt, då barnen mest får läsa och ska försöka läsa 
så mycket som möjligt, men det saknas tid för diskussion och reflekterande kring 
innehållet vilket hade varit i fokus om det hade handlat om ett emancipatoriskt 
förhållningssätt. Bibliotekarien vet inte om barnen tagit till sig eller förstått det de har 
läst, och eftersom det är kvantitet som gäller i sådana här moment kan det finnas brister 
i kvalitet och barnen får inte tid att reflektera eller eventuellt utvecklas som läsare utan 
fokus ligger bara på läsningen i sig.  
 
Det har funnits moment i projektet som har syftat till att diskutera och försöka utveckla 
barnen som läsare. Bland annat har klasserna arbetat med gestaltning. I klasserna har det 
lästs högt ur en bok som eleverna sedan har fått gestalta en person eller händelse ur, 
antingen genom att rita eller skriva. Detta är ett exempel på en aktivitet som syftar till 
att diskutera eller bearbeta det barnen har tagit in. På det här sättet går det se att barnen 
har tagit in boken som har lästs, och de får även dela med sig av sina upplevelser till 
andra, något som i ett emancipatoriskt synsätt upplevs som viktigt. Här ser vi även två 
inslag av ett vidgat textbegrepp, där barnen både får lyssna till berättelser och använda 
sig av gestaltning. Högläsning är även något som båda bibliotekarierna i projekt B 
tycker är viktigt och som kommer att användas mer flitigt som metod i fortsättningen av 
projektet. 
  
Diskussioner har förts i klasserna kring böckerna de har läst, i form av boksamtal. 
Elever har fått välja en bok, bland ett urval som bibliotekarierna har gjort. Sedan har 
böckerna diskuterats i grupper. Först i grupp med de som har läst samma bok, sen 
bildades tvärgrupper i klassen och eleverna fick berätta om sina böcker och upplevelser 
för de som har läst andra böcker. I Bodils klass gav den här formen av boksamtal ett 
positivt gensvar, den klassen skötte i stort sett diskussionen själva utan input från 
bibliotekarien. Bodil har även reflekterat över att boksamtal där alla eleverna får 
diskutera det de har läst är något som borde göras oftare. Även i Birgittas klass har 
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boksamtalet varit en effektiv metod att få möjlighet att diskutera det pojkarna har läst. 
Dock så har den läraren och den klassen arbetat med läsning på det viset tidigare.  
 
Ett annat uttryck för ett emancipatoriskt perspektiv gäller urvalet. Vid detta synsätt 
läggs stor vikt vid innehållet i urvalet som förmedlas. Detta ser vi att både Bodil och 
Birgitta har funderat kring när det gäller att ta fram böcker till pojkarna. 

 
Överhuvudtaget tycker jag att man liksom tänker väl rätt mycket på det att 
försöka få liksom, för det är ju pojkarna som är mest läsovilliga, att då försöka 
ha ett utbud som killar är mer intresserade av. (Birgitta) 
 

Båda har ett fokus på att det ska vara böcker som ska passa pojkar. De upplever att 
tjejerna i klasserna läser det mesta, men att det för killarna är viktigt att läsa böcker om 
killar eller med killar i huvudrollen. Detta är något som har påverkat deras urval och 
deras boksamtal, de har försökt anpassa det till pojkarna i klassen. Även relationerna till 
eleverna är viktiga, de befinner sig på mindre orter och lär känna pojkarna, och de 
intressen pojkarna har hjälper också till att styra bibliotekariernas urval. Berit säger att 
hon lär känna pojkarna på skolan ganska väl. De är ofta i biblioteket och pratar eller 
läser tidningar, även på raster, och hon pratar gärna med dem när de är inne och hon ser 
också vad de läser för tidskrifter. Genom att få en relation till pojkarna lär hon känna 
dem och lär sig vad de är intresserade av, vilket Berit tycker kan hjälpa henne när det 
gäller att styra hennes urval av böcker för pojkarna att läsa.  

5.2.2  Synsätt på läsning 
 
När Bodil och Birgitta pratade om läsning och hur de såg på det i projektet, talade de 
om vikten av att låta barnen vara fria i valet av den egna läsningen. De uppmuntrar till 
all form av läsning, både skönlitteratur och facklitteratur och till viss del även läsning av 
tidskrifter. Den fria läsningen signalerar både ett pragmatiskt och ett emancipatoriskt 
synsätt på läsning. I båda synsätten uppmuntras barnen att läsa vad de vill, det som 
skiljer synsätten åt är hur bibliotekarien sedan väljer att arbeta med materialet med 
barnen. I ett pragmatiskt synsätt arbetar bibliotekarien med läsningen i sig, i ett 
emancipatoriskt synsätt fokuseras arbetet mer på innehållet.  
 
Projekt B har genomförts i anknytning till skolan. Åtta olika klasser har valts ut efter att 
ha ansökt om att få vara med i projektet. I klasserna går både killar och tjejer, fokus är 
på läsfrämjande åtgärder gentemot pojkar. I arbetet med skolan, tolkar vi det som att det 
uppstår en krock i olika synsätt på läsning och de läsfrämjande åtgärder som man 
genomför. Bibliotekarierna uppmuntrade till all form av läsning, även facklitteratur. De 
tyckte att det var viktigt att barnen fick läsa och utvecklas utifrån sina intressen oavsett 
om det var fack- eller skönlitteratur de läste. Att låta barnen utgå från sina intressen i 
läsningen är något som upplevs som viktigt inom ett emancipatoriskt synsätt på läsning. 
Däremot uppstår det en kollision i synsätt då bibliotekarierna upplever att lärarna enbart 
främjar skönlitterär läsning, och till viss del även sätter begränsningar och tillåter inte 
barnen att fritt välja, framförallt facklitteratur, som läsning för nöjes skull.  
 

... läraren sagt att har du inget att läsa får du gå in och hämta en bok, så lånar de 
då en fiskebok då eller nån fackbok av nåt slag. Och då kommer de ju tillbaka efter 
fem minuter och säger ”nä, jag fick inte läsa den här” och jag tycker att det är så 
fruktansvärt, för jag menar de är ju ofta väldigt intresserade av typ andra 
världskriget och historia och jag menar att på nåt sätt så nedvärderar du ju deras 
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läsning då, när du säger att du får inte läsa den här. Det är ju kränkande tycker 
jag. (Birgitta) 
 

Citatet ovan belyser de olika synsätten på ett tydligt sätt. Birgitta nämner att när lärarna 
skickar tillbaks eleverna för att byta bok ska de istället ta “en riktig bok”, med vilket de 
menar skönlitteratur. Birgitta brukar då skicka tillbaka eleverna till läraren med den 
fackbok de har valt och be dem säga åt läraren att det här visst är en riktig bok. Även 
Bodil menar att läsning av faktaböcker inte uppmuntras av lärarna i skolan, faktaböcker 
är istället något lärarna säger åt eleverna att de får låna och läsa på sin fritid.  
 
Det emancipatoriska synsättet innebär att barnen får utvecklas som läsare utan krav på 
motprestation, och fritt får välja böcker utifrån sina intressen. Detta synsätt tolkar vi 
finns hos bibliotekarierna, men att det är svårt att omsätta det i praktiken då skolans syn 
på läsning inte tillåter barnen samma frihet i sitt val av läsning. Skolans hållning skulle 
kunna hämma barnens utveckling av sin läsning och läslust, då de inte får läsa om det 
de tycker är kul eller är intresserade av utan måste anpassa sig till vad läraren bedömer 
är “en riktig bok”.  
 
Krocken mellan skolans synsätt och bibliotekens synsätt på läsning påtalas även av 
Bodil då hon menar att den läsning och läsfrämjande som biblioteken ägnar sig åt skiljer 
sig från den som finns i skolan. Hon menar att bibliotek, framförallt folkbibliotek, 
arbetar med lustfylld läsning. I skolan, och även i skolbiblioteken, blir läsningen mer 
förknippad med skolarbete, såsom läxor eller grupparbeten. Detta synsätt med mer 
lustfylld läsning är något de försöker att arbeta med i det här projektet. Genom att 
projektet försöker komma bort från att läsning ska vara något som eleverna gör som 
skolarbete och försöker göra det lustfyllt, trots att projektet genomförs i skolan.  
 
Projekt B hade fri läsning i fokus, något som går att koppla till både ett emancipatoriskt 
och ett pragmatiskt perspektiv på läsning. Detta projekt bedrivs i samband med skola 
och här fann vi en krock i hur skola och bibliotek såg på läsning. Bibliotekarierna 
upplevde sig ha ett friare förhållningssätt än skolan till pojkarnas läsning och 
fokuserade mer på deras utveckling och lät barnen vara friare i sitt val av läsning. Här 
framkom att bibliotekariernas syn på läsning mer lutar åt ett emancipatoriskt 
förhållningssätt med utveckling mer i fokus och att skolan går mer åt ett pragmatiskt 
förhållningssätt, där läsningen är mer nyttoinriktad. 

5.2.3 Genus 
 
Respondenterna i projekt B påtalar vissa aspekter gällande genus och stereotyper.  
Bodil uttrycker svårigheterna i att arbeta enbart mot pojkar som målgrupp, att det är 
något biblioteket har haft problem med. De aktiviteter som funnits innan projektet sattes 
igång har varit aktiviteter där enbart tjejer har kommit. Bibliotekarierna har haft svårt att 
hitta lämpliga aktiviteter som kan locka pojkar. Bodil menar att det kan vara en rädsla 
från personalens sida, att det inte ska ge något och att ingen kommer att komma ändå. 
Bodil funderar på om det till viss del kan bero på att personalgruppen till största delen 
består av kvinnor, och då blir aktiviteterna även riktade mot tjejer. På så sätt förstärks de 
befintliga könsrollerna.  
 

 Men sen kan jag tänka det, det är nästan bara kvinnor som jobbar här, nu får jag 
ju prata utifrån hur det är här, och då blir det kanske så att man har lite dålig koll 
på just det här med LAN, det kan ju inte jag något om. Då kan jag mer om pyssel, 
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och då har jag ju det. Samtidigt låter ju det jättehemskt, som att tjejer läser och 
killar håller på med annat. Man hjälper ju till med de rollerna. ( Bodil) 
 

Birgitta pekar på att i det lilla samhälle där hon arbetar är de traditionella könsrollerna 
starka, det är en vanligt förekommande föreställning att pojkarna ska vara mer 
intresserade av exempelvis idrott istället för läsning.  
 

Och trots att man försöker med det här med genusperspektiv så är det ju ändå så 
att om man tittar på en så liten ort, det är ju så att det går ju ofta lite i gamla 
hjulspår, det är ju lite så att pojkarna de ska ju liksom spela fotboll eller 
innebandy, visst det finns ju tjejer som gör det också, men det är ju mer naturligt 
det här att du driver på din kille att nu så ska du börja med fotboll. Och du ska 
börja träna där o så. Det blir ju alltså mindre tid över för läsning. (Birgitta) 

 
Bodil poängterar vikten av att vara lyhörd och inte bara ge dem en specifik bok för att 
de är killar och förväntas gilla vissa saker. Däremot tror Bodil att killar vill läsa böcker 
med killar i huvudrollen, något som även Birgitta är inne på. Birgitta problematiserar 
kring att välja böcker åt killar, att det kan bli fel ibland och att man som bibliotekarie får 
passa sig för att generalisera och bara styra in dem på “killitteratur”. Däremot tror 
Birgitta att vad andra män i barnens närhet gör är av stor vikt för barnen. Attityden till 
läsning som speglas av manliga vuxna förebilder i barnets närhet kan ha stor påverkan 
för de unga pojkarnas inställning gentemot läsning tror Birgitta.  

5.3 Projekt C  
 
Projekt C är ett avslutat projekt som pågick under 2007-2010 i en stor kommun i norra 
delen av Sverige. Projektets syfte var att utveckla metoder för att stimulera pojkars 
läsning. Målgruppen har varit pojkar i mångkulturella miljöer. Projektet har drivits av 
länsbiblioteket. I vissa arbetsmoment har biblioteket samarbetat med en lokal 
idrottsklubb där de tillsammans besökt skolor. Vid besöken har barnen prövat på 
idrotten och de har haft samtal kring böcker och läsning. Ledaren för idrottsklubben har 
även medverkat i projektet som en manlig läsande förebild. I projektet har de 
involverade arbetat med olika metoder såsom bokväskor, samtal och diskussioner om 
läsning. De har i samarbete med bibliotekarier i länet plockat ut runt 15 böcker som 
funnits i en bokväska och även funnit en metod för hur det går att diskutera de här 
böckerna med barnen. Projektledaren har sedan presenterat den här metoden ute i 
skolorna och visat lärarna hur de kan arbeta med barnen och innehållet bokpåsen. 
Intervjun för projekt C har genomförts med Calle, litteraturvetare som under projektet 
var knuten till länsbiblioteket som projektledare. 

5.3.1 Metod 
 
De läsfrämjande metoder vi har identifierat i projekt C är urval, boksamtal och 
diskussioner. 
 
En av de metoder som har använts i projekt C är en bokpåse som har tagits fram av 
projektets ansvariga samt en metod för att arbeta med påsen och innehållet i den. 
Metoden kommer från en teori som kan användas för att diskutera böcker och läsning 
som heter ”Hjälteresan”. Projektet gick ut till skolor som de samarbetade med och 
presenterade påsen, dess innehåll och de frågeställningar och den metod som fanns för 
lärarna att arbeta med och samtala kring böckerna i sina klasser. Calle har även 
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tillsammans med kollegor i projektet varit ute och arbetat direkt klasser med bokpåsen 
och den metod för samtal kring böckerna som fanns för den. Bokpåsen innehöll ett 15-
tal titlar som barnen i klasserna fick välja ifrån. För att få fram de titlar som användes 
söktes förslag på titlar från barnbibliotekarier och sedan gjordes ett urval av projektets 
ansvariga. Några kriterier i urvalet de medverkande i projektet arbetat med var att 
böckerna skulle kunna gå att diskutera kring, bland annat runt manlighet och vad det 
innebär att vara man. Att stimulera till samtal och diskussion kring manlighet och andra 
teman var ett av syftena med bokpåsen. Calle påpekar även att böckerna valdes ut för att 
de skulle kunna gå att argumentera för, att de inte bara skulle kunna säga att boken är 
bra utan kunna motivera och engagera pojkarna kring de böcker som fanns i påsen. 
Böckerna i påsen skulle även ta hänsyn till olika nivåer av läsförmåga. I bokpåsarna 
fanns även en del klassiker, då alla kanske inte hade läst dem och det upplevdes som att 
det skulle kunna vara stimulerande att läsa böcker som ofta omnämns i olika 
sammanhang.  
 
I urvalet till bokpåsarna anser vi att man kan tolka in två olika perspektiv. Dels kriteriet 
att böckerna syftar till att frammana diskussion kring innehållet och dels att de tematiskt 
tar upp saker som går att problematisera kring, såsom manlighet. Detta går att koppla 
till ett emancipatoriskt synsätt där det syftas till att diskutera, utmana barnets 
uppfattningar om världen och kunna anlägga kritiska perspektiv på det barnen läser. 
Samtidigt finns det i valet av klassikerna ett traditionalistiskt perspektiv, där projekt C 
vill förmedla ett kulturarv i form av de här klassikerna. Calle reflekterade kring en av 
böckerna som kunde klassas som klassiker, Åshöjdens BK. En bok som speglar det 
svenska samhället kring 1950-talet och dess värderingar, som han upplevde inte alls 
fungerade i den kontext som projektet befann sig i, där pojkarna antingen inte läste den 
här boken eller snabbt slutade att läsa i den då de hade stora svårigheter att ta till sig och 
relatera till boken. En av deltagarna läste halva första sidan, utbrast: “Vem fan är 
Blåbärskungen” (Calle) och slog genast igen boken. Calle menar att detta var ett 
exempel på att de i projektet hela tiden varit tvungna att anpassa medierna till 
målgruppen för att spegla deras liv och intressen. Denna reflektion av Calle tyder på att 
ett emancipatoriskt synsätt var bättre att arbeta på i urvalet än de inslag som fanns av 
det traditionalistiska perspektivet. 
 
Det fanns en tydlig metod för hur bokpåsarna skulle användas. Metoden utgick från en 
teori som går att diskutera litteratur utifrån som heter “Hjälteresan”. “Hjälteresan” går 
kortfattat ut på att litteratur ofta innehåller en struktur som vanligtvis återfinns i 
berättelser. Huvudpersonen i berättelserna börjar på ett uppdrag, hamnar på främmande 
mark, möter nya problem, får hjälp att lösa dem, växer och utvecklas som människa. 
Utifrån den här modellen har pojkarna analyserat det de läst om och även applicerat på 
sina egna och andras livsberättelser. En av böckerna som har funnits med i urvalet och 
diskuterats utifrån hjälteresan är Niklas Kroghs böcker om Tanarog som Calle tycker 
har fungerat väldigt bra att diskutera med hjälp av den här metoden. Detta tolkar vi som 
ett ganska konkret exempel på hur det går att arbeta med ett emancipatoriskt perspektiv, 
då det här handlar om att samtala om texten och verkligen utmana och utveckla barnen 
och även på ett konkret sätt kunna applicera det på livsberättelser. 
 
I projekt C utarbetades ytterligare en metod, som genomfördes i samarbete med en 
idrottsklubb. Det utvecklades ett koncept som erbjöds i olika skolor. I korta drag gick 
konceptet ut på att Calle och ledaren för den lokala idrottsföreningen besökte olika 
skolklasser. På plats har de diskuterat läsning, och givit barnen möjlighet att prova på 
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den aktuella idrotten. De har även knutit an till tidigare nämnda hjälteresa samt den 
egna berättelsevärlden; “Så då blir det liksom ett samtal om berättelser, om hjälteresan, 
att alla människor gör en hjälteresa och så knöt man an det till vissa böcker de hade 
läst.” (Calle) 

5.3.2 Synsätt på läsning  
 
Calle återkommer i intervjun till försök att arbeta med berättelser och berättelsevärldar. 
Mycket av deras arbete har fokuserat kring berättelser, formatet har spelat mindre roll, 
men syftet med att använda berättelserna har varit att hjälpa till att främja intresset för 
boken. Fokuset på berättelser tolkar vi som ett tecken på att det är innehållet projektet 
arbetar mycket med, som de vill främja. Detta är även något som går att härleda till ett 
emancipatoriskt synsätt där innehållet ofta hamnar i fokus och gärna ska kunna leda till 
diskussioner och utveckling hos barnen. 
 
De andra två perspektiven lägger inget fokus på berättelserna eller böckernas innehåll 
utan premierar andra kvalitéer. Samtidigt erbjuder ett emancipatoriskt synsätt en större 
frihet i barnens val av litteratur. I ett arbete där berättelsen är i fokus, som i projekt C, 
blir inte valet fritt för barnen då facklitteraturen hamnar i skymundan och inte blir 
aktuell, då den sällan fungerar som en berättelse. Således tolkar vi det som att de 
medverkande i projekt C inte riktigt har haft tillgång till det fria val av litteratur som 
man fokuserar på i det emancipatoriska synsättet. Samtidigt är det i projektet berättelser 
som varit i fokus, som återfinns i flertalet medier, så det finns även vissa kopplingar här 
till ett vidgat textbegrepp.  
 
En annan sak som Calle poängterar är att det ska gå att föra en dialog, pojkarna ska 
kunna prata om det de läst. Litteratur och läsning ser han som något som är en ganska 
privat företeelse, något man gör för sig själv. Calle var intresserad av att arbeta för:“... 
att folk får en relation till berättelsen, att man pratar om det man läser och så.” (Calle).  
 

Att skapa relationer till det pojkarna läser och framförallt att diskutera sin läsning 
kopplar vi också till ett emancipatoriskt perspektiv där synsättet framhåller vikten av att 
i ett boksamtal diskutera innehållet och läsupplevelserna. Calle betonar relevansen av 
att knyta an till ungdomarnas egen berättelsevärld, att koppla samman den egna 
berättelsevärlden med det som de läser. I ett boksamtal ur ett emancipatoriskt synsätt är 
en av aspekterna att koppla upplevelsen av läsningen till livet. 

5.3.3 Genus 
 
En av aspekterna projektet har arbetat aktivt med för att förhålla sig till målgruppen 
pojkar är urvalet. Urvalet har gjorts för att böckerna ska gå att diskutera kring. I det som 
ska diskuteras har de även lyft ut ett tema som behandlar manlighet. 
 

 ...det har ju varit ett riktmärke, att man ska använda böcker som kan vara 
intressanta för killar, böcker som går att prata om, och mansrollen på olika sätt 
(Calle).  
 

Projektet har utgått från att killar helst läser om andra killar och att könsstereotyper har 
ett stort genomslag i yngre åldrar. Däremot har projektet syftat till att lyfta fram en mer 
nyanserad bild av manlighet, inte bara machokillar. Även detta tolkar vi som ett 
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exempel på ett emancipatoriskt synsätt, där problematiserande och diskuterande ligger i 
fokus för läsningen.  
  
Även arbetet med manliga förebilder har varit något de aktivt har arbetat med för att nå 
målgruppen. Att hitta förebilder som kan ge intryck på killar är något som verkligen har 
lyfts fram i projektet. Detta för att det i projektet har uttryckts en tro på att ungdomar 
gör vad vuxna gör, inte vad vuxna säger åt dem. I projektet har detta realiserats 
framförallt genom arbetet med ledaren för idrottsklubben som lyfts fram som en person 
som varit drivande och engagerande som pojkarna har sett upp till. Detta är något som 
Calle framhåller som lyckat, att en läsande lokal förebild har lyckats väcka engagemang 
hos pojkarna.  

5.4 Projekt D 
 
Projekt D är en förstudie som har genomförts av länsbiblioteket i en medelstor kommun 
i mellersta delen av Sverige. Syftet med denna studie har varit att undersöka unga 
pojkars inställning till läsning för att kunna genomföra ett projekt riktat mot den 
målgruppen under 2014. Denna studie har gjorts under det sista halvåret av 2013. För 
att bedriva sitt projekt gentemot pojkar har de behövt lära sig mer om målgruppen. De 
har undersökt pojkars inställning till läsning och bibliotek samt deras läsvanor och 
genom att anlita ett företag som har genomfört telefonenkäter med pojkar i länet. 
Bibliotekarierna har även tittat på andra projekt och försökt hitta metoder som de kan 
använda sig av i framtida projekt. Intervjuerna för projekt D har gjorts med David som 
är länsbibliotekarie samt Doris som är utvecklingsledare för barn och unga på 
länsbiblioteket. 

5.4.1 Metod 
 

En av metoderna som bibliotekarierna funderat kring är att arbeta med lokala 
idrottsföreningar. Här tolkar vi det som att det är ett sätt att nå ungdomar och arbeta 
med deras intresse, i detta fall den aktuella idrotten, även i läsningen, vilket ligger nära 
ett emancipatoriskt synsätt, där bibliotekarien försöker utveckla barnen och låter dem 
utforska läsningen genom deras egna intressen. 

En annan metod som lyfts fram av David är högläsning för målgruppen. Detta ser han 
som en social metod där läsningen sker gemensamt. David uttrycker en syn på att han 
vill göra läsning till en social aktivitet, något man delar och gör tillsammans. Vi tolkar 
även högläsning som något som kan lyftas in i ett emancipatoriskt perspektiv, då det här 
handlar om att ge barnen gemensamma läsupplevelser som kan diskuteras av alla 
medverkande.  
 
Doris framhåller samtalet som något att arbeta med för att locka pojkar till läsning. Hon 
nämner även att ungdomarnas intresse är något som bibliotekarierna bör ta tillvara på 
när man arbetar med pojkarna. Dessa tankar ligger nära ett emancipatoriskt 
förhållningssätt, där samtal och barnens intresse är det som ligger i fokus i arbetet med 
läsningen. 
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5.4.2 Synsätt på läsning  
 
Projekt D skiljer sig ifrån de andra eftersom det är en pågående förstudie. De har ändå i 
intervjuerna uppvisat en del tankar kring syn på läsning.  
 

Vi försöker ha en pragmatisk hållning till det och också en hållning som säger att 
det är viktigt att man läser, att man sen, vad man läser, vilket format det är, det är 
liksom underordnat att man faktiskt läser (David) 

 
Detta stämmer väl överens med ett pragmatiskt synsätt, där just att barnen läser mycket 
ligger i fokus, bibliotekarien arbetar med kvantitet istället för kvalitet. Samtidigt 
påpekar David lite senare i intervjun att en av de stora utmaningarna i arbetet med 
projektet är hur de kan göra läsningen social igen, hur det kan bli en aktivitet som görs 
tillsammans. Vi tolkar detta som att arbetet med att göra läsning till en social aktivitet 
till viss del går ut på att dela läsupplevelser, vilket ligger närmre ett emancipatoriskt 
arbetssätt där man diskuterar och delar sina upplevelser med andra.  
 
David jämför hur han vill göra läsningen social med hur han upplever att ungdomar 
spelar tv-spel, där de kan sitta tillsammans i en soffa och en eller några spelar, medan de 
andra kommenterar och följer spelandet. Hade arbetssättet han tänkt sig kring läsning 
inte involverat denna sociala dimension hade det bättre överensstämt med ett 
pragmatiskt arbetssätt. I ett pragmatiskt utelämnas innehållet helt i det pojkarna läser 
och inte heller diskuteras deras läsupplevelser. Snarare hade barnen bara tillåtits läsa, 
utan att ha diskussioner eller samtal med barnen kring innehållet vid ett pragmatiskt 
synsätt.  
 
Även Doris i projekt D diskuterar vikten av att få möjlighet att dela sina upplevelser 
med andra, exempelvis när man ser på film, spelar tv-spel eller läser. Doris menar att 
samtalet, runt det pojkarna har läst, att få dela det med andra är en vital del i att 
utvecklas som läsare. Hon ser samtalet som en viktig ingång till att fånga de som är 
läsovana och läsovilliga. Det tolkar vi som ett emancipatoriskt synsätt, där samtalet och 
att dela med sig av sina upplevelser med andra ofta lyfts fram. Doris har tankar kring 
läsning som en aktivitet som ska vara lustfylld, det är viktigt att hitta lusten till 
läsningen, till texten och berättelsen, att läsning kan vara något roligt som pojkarna 
faktiskt kan ägna sin tid åt. Berättelsen kan vara i olika former, det är viktigt att vara 
lyhörd för målgruppen, vilka ingångar till text och berättelser skulle göra dem 
intresserade av läsning. 

… och sen vad vi pratar om är ju lust, lusten till läsandet eller texten eller 
berättelsen i en eller annan form som gör att man kan bli intresserad av att, 
kanske läsa eller bara lyssna, för det är ju också det som sägs eller berättas i en 
text som utvecklar en människa. Och då kan du ju göra det på flera olika sätt, i 
olika former, både i gestaltning, och lyssnande, och tittande och läsande. (Doris) 

I det emancipatoriska synsättet finns ett tydligt fokus på barnets utveckling, och att de 
ska blir självständiga i sin läsning. Det Doris uttrycker tolkar vi därför som ett rätt 
tydligt emancipatoriskt perspektiv, då hon pekar på vikten av dels lusten till läsning, 
men dels även att pojkarna får dela sina upplevelser med andra och i sin läsning få 
möjlighet att utvecklas.  
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David pratar om att formatet för läsningen är underordnat läsningen och även Doris är 
inne på i att det finns flera olika former av läsande som går att använda sig av. Vi tolkar 
detta som att bibliotekarierna i projektet är öppet för att använda sig av ett vidgat 
textbegrepp i sitt framtida arbete med pojkar, då de pratar om andra sätt att läsa än att 
läsa text i en bok. Bibliotekarierna menar att pojkarna även kan läsa genom att lyssna, 
gestalta eller titta på berättelser. 

Både David och Doris kan se svårigheter att försöka implementera projektet i en 
skolkontext. Vi tolkar det som att det även här finns en krock i hur bibliotek och skola 
tänker kring och vill arbeta med litteraturen. David nämner att de flesta pojkar tappar 
lusten att läsa på högstadiet och det är lusten till att läsa som måste arbetas med mot 
målgruppen. Han upplever att skolan istället anlägger ett mer traditionalistiskt 
perspektiv där pojkarna istället behöver läsa exempelvis klassiker oavsett hur deras 
intresse och motivation inför detta ter sig.  

Även Doris jämför skolorna med ett mer traditionalistiskt synsätt där texter ska 
analyseras och redogöras för, något som finns i det traditionalistiska perspektivet där 
barnen ska kunna anlägga olika perspektiv på texten. Att arbeta utifrån det här sättet 
istället för att samtala kring läsupplevelserna, som ligger närmre det emancipatoriska 
perspektivet, anser Doris inte vara en bra metod. Hon framhåller samtalet istället för 
redogörandet och analyserandet som en väg att gå för att locka fram lust till läsning hos 
målgruppen. 

5.4.3 Genus  
 
Doris menar att det är viktigt att det finns läsande manliga förebilder i pojkarnas 
omgivning. Hon anser att om inte pappor, eller andra män i närheten läser, då gör inte 
barnen det heller. Även David har funderingar kring manliga förebilder, där han tänker 
sig att det finns en möjlighet att nå vissa målgrupper, exempelvis datorspelande killar, 
genom att bjuda in män de ser upp till inom den världen, för att prata om läsning och 
dataspel. David menar att om biblioteken kan få en sådan person att uttala sig positivt 
om läsning och böcker, kan det locka unga killar att inte bara spela spelet, utan även 
läsa boken som bygger på spelet eller boken som spelet utgår ifrån. 
  
En annan aspekt som David lyfter fram är vikten av att ändra synen hos en del unga 
män att läsning är en typisk kvinnlig aktivitet. 

 
 Vad det handlar om det är ju väldigt mycket att många identifierar läsning som en 
kvinnlig aktivitet, och även om det, det är ju också en attityd som vi i så fall hellre 
ska försöka bearbeta eller angripa på nåt sätt att det är inte en kvinnlig aktivitet, 
det finns ganska många män som läser och som tycker det är kul och att det är 
inspirerande. (David) 

 
 Även i den aspekten är det viktigt att visa på att det finns män som läser, och att de 
männen tycker det är både roligt och inspirerande.  
 
Vi har i detta kapitel presenterat och analyserat vårt resultat. Utifrån våra 
frågeställningar har vi tittat på synsätt på läsning, läsfrämjande metoder och även genus. 
I presentationen har vi så gott det går försökt hålla isär de olika styckena, men ibland 
har vissa saker såsom urval och genus gått in även i de andra styckena då exempelvis 
urval kan ses både som ett synsätt och en metod och genus vara en aspekt av urvalet. 
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6. Diskussion 
 
I det här stycket återkommer vi till de forskningsfrågor vi ställde i början och besvarar 
dessa med de resultat vi har funnit i vår undersökning. Vi tar även upp andra aspekter vi 
hittat som går att härleda till den tidigare forskning vi har redovisat. Kapitlet avslutas 
med reflektioner över vårt arbetssätt samt förslag till vidare forskning. 
Våra frågeställningar genom undersökningen har varit: 
 
Vilka synsätt på läsning kan identifieras inom projekten? 
 
Vilka typer av läsfrämjande metoder kan kopplas till de olika synsätten? 
 
Hur påverkas projekten och projektens läsfrämjande arbete av ett genusperspektiv? 

6.1 Syn på läsning 
 
Det synsätt som tydligast framträder bland bibliotekarierna här är det emancipatoriska. 
Vi ser även vissa inslag av det pragmatiska, i att bibliotekarierna upplever det som 
viktigt att pojkarna läser och gärna läser mycket, oavsett format. Dock återkommer även 
de med det här synsättet till aspekter på läsningen och läsandet som går att koppla till ett 
emancipatoriskt synsätt, såsom samtal kring det som pojkarna läser och deras 
läsutveckling. 
 
Det finns säkert flera anledningar till att ett emancipatoriskt synsätt går igenom så 
tydligt i alla de projekt som vi har studerat. Projekten vi har undersökt har arbetat för att 
försöka få läsningen lustfylld, kravlös och utvecklande för de unga pojkarna. Detta tror 
vi kan vara en av anledningarna till att det här synsättet framträder så tydligt i projekten. 
Bibliotekarierna vi har pratat med har även gett uttryck för en krock i synsätt på läsning 
gentemot det som de upplever finns i skolan. Där finner de att läsningen antingen blir 
instrumentell lästräning eller distanserande, där texter ska analyseras på ett 
litteraturvetenskapligt sätt. Genom att anta ett emancipatoriskt synsätt menar 
bibliotekarierna att de kan erbjuda andra läsalternativ än den läsning de uppfattar att 
pojkarna får i skolan. Tidigare forskning av Dressman har även visat en motvilja hos 
barn kring metoder som fokuserar på ren läsinlärning eller en distanserad hållning 
gentemot litteratur. Vid metoder som utgick från pragmatiskt synsätt fuskade barn med 
läsningen, bland annat genom att säga att de läst böcker när de inte läst dem (Dressman, 
se Limberg, 2002: Hedemark, 2011). I metoder som kan ses som traditionalistiska 
försvann den lustfyllda läsningen och läsningen sågs som skolarbete och framförallt 
pojkars läsning avtog runt 10-års ålder (Dressman, se Limberg, 2002). Vår 
undersökning sker utifrån bibliotekariens perspektiv, vilket gör att det är svårt att säga 
något generellt om krocken i synsätt mellan skola och bibliotek. Det vi har sett är dock 
att i stort sett alla våra respondenter upplever att det finns en skillnad i hur skolan och 
biblioteken ser på läsning. Vi kan ana en konflikt där och det vore intressant att 
undersöka den ytterligare. Å andra sidan är det tydligt att arbetet i projekten ändå har 
fungerat väl i de fall där det har krävts samarbete med skolan. Vi upplever det som att 
det snarare kan vara i det dagliga arbetet som bibliotekarien märker av skillnaderna i 
synsätten på läsning. 
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6.2  Läsfrämjande metoder och dess kopplingar till synsätten på 
läsning.  
 
Vår andra forskningsfråga behandlar hur de synsätt på läsning som finns kan kopplas till 
de läsfrämjande metoder som används i projekten. 
 
Bland de läsfrämjande åtgärder man kan arbeta med på bibliotek skiljer Rydsjö och Elf 
(2007) på inre och yttre läsfrämjande metoder. Bland de inre åtgärderna finns bokurval, 
bokinköp och skyltning. Yttre åtgärder är bland annat boktips, bokprat och boksamtal. 
Av de inre läsfrämjande metoderna är det främst urval som våra respondenter har 
diskuterat. Vi anser dock även att inköpet till viss del går in i urvalet. Däremot tas inte 
skyltning upp av någon. Detta skulle kunna bero på att projekten inte enbart befunnit sig 
på biblioteken utan i skolor, hos idrottsföreningar och på andra platser där skyltning 
gentemot målgruppen är svårare att genomföra. Urval är både en läsfrämjande åtgärd 
och en konkret metod att arbeta gentemot målgruppen för de här projekten. Det är även 
något som alla våra projekt lagt ner väldigt mycket tid på. En aspekt av urvalet som de 
flesta respondenter har framhävt i urvalet av böcker är att de ska spegla pojkarnas 
intresse. Den här aspekten av urval, att biblioteken låter pojkarnas intresse styra deras 
läsning är ett sätt som går att koppla till ett emancipatoriskt perspektiv.  
 
Att ta hänsyn till pojkars intresse i läsningen lyfts även fram i tidigare forskning. 
Merisuo-Storm (2006) framhåller nyttan av att erbjuda pojkar det de tycker om, annars 
riskerar de att tappa intresset för läsning. Även i Eriksson och Magnussons studie 
(2006) anser de intervjuade bibliotekarierna att det är viktigt att läsovilliga barn får läsa 
det de vill. Ross et al (2007) lyfter också fram vikten av att ge pojkar böcker de vill ha 
och gillar. Detta ser vi att merparten av projekten vi undersökt faktiskt har insett värdet 
av, då de flesta arbetar tydligt med att pojkarnas intresse ska tillgodoses i läsningen, 
vilket kan leda till att de kan uppskatta läsning och kanske även läser utanför skolan. Å 
andra sidan kan det finnas vissa problem i hur urvalet utifrån pojkarnas intresse har gått 
till. Ett projekt har utgått ifrån att alla pojkar som spelar fotboll i klubben faktiskt är 
intresserade av fotboll, vilket nödvändigtvis inte behöver vara fallet. Anledningarna till 
att de spelar fotboll kan vara av andra skäl än intresse, såsom att kompisarna spelar eller 
att föräldrarna tycker att de ska idrotta. I de här fallen speglar böcker om fotboll kanske 
inte pojkarnas intresse. Några av bibliotekarierna pratar om att de lärt känna pojkarna 
genom att de vistas på biblioteket och att bibliotekarierna på så sätt får kunskap om 
deras intressen. Vilket kan vara sant och en bra metod att arbeta med. Samtidigt kan det 
leda till att man gör antaganden kring pojkarnas intressen, bibliotekarien frågar kanske 
inte vad pojkarna är intresserade av att läsa för böcker. Att arbeta med urvalet utifrån 
pojkarnas intresse är en bra metod att använda sig av, men vet bibliotekarien alla gånger 
vad pojkarna faktiskt är intresserade av? 
 
En annan aspekt av urvalet har varit att innehållet i de valda böckerna ska kunna 
diskuteras med pojkarna. Aspekter av innehållet såsom manlighet, värderingar och hur 
man behandlar andra människor har lyfts fram som något som diskuteras utifrån 
böckerna i några av projekten. Diskussionen kring innehållet anser vi går att koppla till 
det emancipatoriska synsättet där bland annat förmågan att kunna anlägga kritiska 
perspektiv på läsningen och utmana barnets förförståelse återfinns (Rydsjö & Elf, 2011, 
s.44). Detta tyder på att bibliotekarierna, i sitt urval av böcker, inte enbart tar hänsyn till 
pojkarnas eventuella intresse, utan även att böckernas innehåll ska utmana läsaren. Att 
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arbeta med urval på det här sättet är förmodligen något som många bibliotekarier gör i 
sitt dagliga arbete, men vi anser det vara viktigt att det så tydligt i vissa av projekten 
framgår att innehållet i böckerna även speglar de diskussionsämnen som 
bibliotekarierna vill ta upp. 

Vi har även hittat urval som skulle kunna placeras i ett traditionalistiskt synsätt i projekt 
C, där det funnits inslag av klassiker i böckerna som valts ut. Som nämnts i analysen 
föll inte alla klassiker så väl ut, i synnerhet Åshöjdens BK som en av pojkarna slog igen 
direkt efter påbörjad läsning. Calle trodde att detta kunde ha att göra med att den inte 
speglade pojkens intresse eller liv. Vi är benägna att hålla med, att ett traditionalistiskt 
synsätt kan vara svårt i arbetet med barn, där det kan finnas en del läsovilliga och där 
det kan vara viktigt att fånga deras intresse för att uppmuntra läsningen. Klassiker kan 
vara svåra att relatera till och även svåra för en ovan läsare att tillgodogöra sig på ett bra 
sätt. Synsättet förknippades även av eleverna i Dressmans studie (enl. Limberg, 2002) 
mer med arbete än något man gjorde för att det var engagerande på ett personligt plan. I 
det här synsättet tas pojkarnas intressen inte heller tillvara på i läsningen. Merisuo-
Storm (2006) och Eriksson och Magnusson (2006) ser pojkars intresse som en viktig 
aspekt att ta tillvara på för att främja pojkar eller läsovilliga gruppers läsning, vilket kan 
vara en anledning till att vi inte sett så många förekomster av ett traditionalistiskt 
synsätt på läsning. 
 
Av de yttre metoder vi har identifierat i vår undersökning återfinns framförallt 
boksamtal vilket vi har sett i tre av fyra projekt. Samtalet och att låta barn prata om eller 
diskutera sina läsupplevelser nämner respondenterna hos Eriksson och Magnusson 
(2006) som en givande och inspirerande metod för att påverka inställningen och att 
inspirera mer läsovilliga barn att läsa. Samtalet är något alla respondenter såg som en 
användbar metod i arbetet gentemot pojkar, och något som skulle kunna stimulera 
gruppen och påverka pojkarnas inställning till läsning i en positiv rikting. Boksamtal 
kan appliceras på alla synsätt på läsning, beroende på hur de genomförs. I samtliga 
perspektiv upplever vi dock att det är innehållet och barnens upplevelser av läsningen 
som ligger i fokus. Detta gör att vi anser att de samtalen som genomförts i projekten 
främst går att applicera till ett emancipatoriskt perspektiv, där innehållet och att utmana 
barnet är centrala aktiviteter (Sandin, 2011). 
 
En metod som använts av projekt B är en lästävling. Detta är ett tydligt inslag av ett 
pragmatiskt synsätt på läsning (Rydsjö & Elf, 2007). Det är det enda inslaget av detta 
synsätt bland de metoder som vi identifierat i undersökningen. Lästävlingar diskuteras 
både av Dressman (enl. Limberg, 2002) och Hedemark (2011) där dessa inte mottagits 
bra av barnen. I bägge studierna försökte barnen motarbeta metoderna och fuska med 
läsningen. Hedemark ser lästävlingar som något problematiska, då innehållet i det som 
barnen läser inte diskuteras blir det lättare för barnen att fuska och säga att de läst något 
(2011). Bibliotekarierna i projekt B upplevde däremot inte att eleverna tyckte att 
lästävlingen var något tråkigt skolarbete utan istället uppskattade tävlingsmomentet, 
vilket går emot den studien Dressman (enl. Limberg 2002) gjorde, där elever ofta 
försökte motarbeta pragmatiska initiativ. Det kan finnas vissa problematiska inslag med 
lästävlingar även om de verkar ha gett önskat resultat här. En aspekt är om det är 
läsningen eller tävlingen som barnen uppskattar. Gillar barnen att läsa eller är det bara 
kul att läsa mycket för att det är en tävling som kan leda till belöningar? Detta kan vara 
ett problem i det långsiktiga arbetet med läsfrämjande.  
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Vid undersökningen har det även slagit oss att böcker och den skrivna texten ofta står i 
fokus i metoderna. Det är få metoder i de här projekten som vi kan koppla till ett vidgat 
textbegrepp (Sandin, 2011), den traditionella läsningen står ofta i fokus. Det enda 
tydliga användandet av ett vidgat textbegrepp är hos projekt B som arbetat med 
gestaltning och högläsning. Avsaknaden av metoder kring ett vidgat textbegrepp är 
något som vi reagerat på då det pojkar är en målgrupp där läsningen gått ner och 
exempelvis Eriksson och Magnussons studie påpekar även att annan läsning än den 
traditionella kan verka positivt för en läsovillig målgrupp (2006). Därför anser vi att det 
finns arbete att göra kring annat än den traditionella läsningen för att nå ut och inspirera 
pojkarna till läsning. Ett arbete med ett vidgat textbegrepp där man använder andra 
sinnen och visualisera berättelser skulle kunna gagna målgruppen. För ovana läsare kan 
dessa metoder hjälpa till att skapa relationer till berättelser och låta dem tillgodogöra sig 
läsningen på ett sätt de kanske inte kan genom att enbart läsa text i en bok. 
 
I resultaten ser vi att det synsätt på läsning som vi främst funnit i projekten också går 
igen i de metoder som används. Bland metoderna går det utläsa att hänsyn tagits i urval, 
till pojkarnas intresse och att det är litteratur som ska gå att diskutera. Även samtal 
kring böckerna och läsupplevelser är en av de stora läsfrämjande åtgärder vi hittat hos 
samtliga projekt, något som ger uttryck för ett emancipatoriskt syn på läsning, vilket var 
den syn vi hittade i de flesta projekt. 

6.3 Genus  
 
Under arbetet med vår undersökning har vi identifierat en del problematik kring genus, 
och hur det har påverkat det läsfrämjande arbetet samt de läsfrämjande metoderna i att 
enbart försöka rikta det mot pojkar. I och med att den målgrupp vi har undersökt är 
pojkar, så kan det även vara intressant att resonera kring huruvida åtgärder som är 
riktade bara mot pojkar inte bara är av godo, utan något som kan generalisera och 
hämma dem.  
 

I vår undersökning framgår det att det finns en problematik i valet av litteratur, det finns 
en tanke om att välja litteratur som passar pojkar. Det föreligger en risk i att 
bibliotekarien väljer vad hen anser vara typisk ”killitteratur”, att dra en slutsats utifrån 
att är det en kille som ska läsa så vill han läsa om något som kan förknippas med killar, 
exempelvis sport. Samtidigt så påpekar några av våra respondenter att det är tydligt att 
killar ville läsa böcker med killar i huvudrollen, medan tjejer kan läsa om båda könen. 
Vi anser att det är en intressant aspekt, och man kan reflektera över huruvida genus ska 
styra så mycket i urvalet av böcker. Föreligger det en risk att könsrollerna snarare 
befästs, istället för att brytas upp (Hirdman, 2001)? 

Samtidigt behöver pojkar böcker som de känner sig bekväma med och kan identifiera 
sig med. Genom att arbeta med olika maskulina identiteter hävdar Brozo (2002) att det 
går att främja pojkars läsning, då pojkarna kan identifiera sig och få bekräftelse genom 
läsningen. Detta anser vi syns i projekt C, då de medvetet försöker diskutera och 
problematisera kring olika typer av manlighet i sitt projekt, vilket kan leda till att 
pojkarna skulle kunna hitta bekräftelse på sig och sin identitet i litteraturen som används 
och hitta vägar in i läsningen genom detta. Ett arbete där mansrollen problematiseras 
skulle även kunna motarbeta befästa stereotyper då det inte enbart visar på en specifik 
mansroll.  



36 
 

 
Det framgår tydligt att det finns en problematik hos de som arbetar med projekten runt 
de här frågorna. Eftersom projekten är riktade mot pojkar, så har de tagit hänsyn till det 
i sitt urval av litteratur. Samtidigt så ser flera av våra respondenter även en fara i att 
arbeta så, det skulle kunna befästa rollen som dålig läsare för att du är kille. Det är en 
balansgång att gå, men vi anser det vara positivt att de medverkande respondenterna har 
tagit hänsyn till de riskerna och har dem i åtanke under arbetets gång. 
 
En annan genusaspekt som har påverkat samtliga projekt är arbete med manliga läsande 
förebilder. Detta lyfts fram i forskning av både Brozo (2002) och Ross et al (2006) som 
en bra metod för att locka unga pojkar till att läsa. Det kan finnas positiva aspekter med 
denna metod. Alla pojkar har kanske inte läsande män i sin omedelbara närhet. För 
dessa pojkar skulle en man de ser upp till som läser möjligtvis påverka deras syn på 
läsning i en positiv riktning. Det skulle även kunna bryta mönster kring könsstereotyper 
om det hos pojkarna finns en föreställning om att läsning är en kvinnlig aktivitet såsom 
viss forskning visar (Ross et al, 2006).  
 
Å andra sidan vill vi även belysa att det finns en problematik runt begreppet manliga 
läsande förebilder. I våra resultat diskuterar en respondent kring att enbart bjuda in 
manliga läsande förebilder så finns risken att pojkarna cementeras i sin roll som män 
och som dåliga läsare. Det är en problematik kring genus som är värd att utveckla, ifall 
det inte bjuds in några kvinnliga läsande förebilder, vad sänder det för signaler mot 
pojkar som målgrupp? Det skulle möjligtvis vara en nackdel, målet borde kanske istället 
vara att läsning varken ska kategoriseras som en typiskt kvinnlig eller manlig aktivitet. 
En väg att gå kan vara att biblioteket inte ser till kön utan bjuder in vuxna läsande 
förebilder.  Även begreppet förebild är problematiskt, hur väljs en förebild ut som ska 
passa för en heterogen grupp pojkar? Vi har i ett av projekten sett arbete med en manlig 
läsande förebild som tycks ha gett mycket positiva resultat för pojkarnas läsning. Vilket 
givetvis är bra, samtidigt finns risken här att en stor del av projektet hänger upp sig på 
en enda manlig individ som förebild.  

I vår undersökning har vi även stött på exempel där idrotten har setts som en ingång till 
läsning för pojkar. Detta har tagit sig uttryck genom samarbete med idrottsklubbar i 
några av projekten. Det finns positiva aspekter med detta som att bibliotekarierna utgår 
från vad de tror är ungdomarnas intresse i läsningen (Merisuo-Storm, 2006). En annan 
positiv sida är att man når pojkarna i en miljö där de brukar vistas och förhoppningsvis 
känner sig trygga. Det kan dock finnas negativa aspekter med att rikta sig mot 
idrottsklubbar. Det kan cementera en föreställning om att idrottsintresserade pojkar 
automatiskt även är dåliga läsare, vilket inte alls behöver vara fallet. Även här finns en 
balansgång där det finns fördelar med metoden men hänsyn måste tas till att 
idrottsintresserade pojkar inte är en homogen grupp. 

6.4  Reflektioner kring arbetssätt samt förslag till vidare forskning 
 
I undersökningen anser vi att teorin vi valt har fungerat bra. Den innehåller tre tydliga 
kategorier som går att applicera på olika synsätt som finns på läsning. Det som kan 
upplevas problematiskt med teorin är att den kräver en del tolkning från forskarens sida. 
Semistrukturerade intervjuer har också haft fördelar, såsom att vi kommit våra 
respondenter nära och fått ta del av deras tankar och syn på läsning. Vi kan se nackdelar 
med intervjuer som metod här, såsom att vi har intervjuat enskilda bibliotekarier som är 
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djupt involverade i projekten och att det då bara är de som fått komma till tals. En annan 
väg att gå hade kunnat vara att prata med fler bibliotekarier som är involverade i varje 
projekt för att få en vidare syn på frågorna. För att genomföra detta hade vi fått rikta in 
oss på färre projekt. Även dokument, såsom projektutvärderingar hade kunnat bidra 
med en annan syn på hur projektet hade bedrivits. I utvärderingarna hade vi kanske 
tydligare sett hur relationen mellan synsätt och metod framträdde. Utvärderingar har vi 
dock inte haft tillgång till då de flesta projekten i undersökningen är pågående. Hade vi 
gjort om undersökningen hade vi valt projekt som hade varit helt avslutade, dels för att 
få tag på tydlig dokumentation men dels för att kunna säga något om utfallen av dessa 
projekt och deras metoder. Det hade varit intressant att kunna koppla de läsfrämjande 
metoderna till ett resultat. Projektutvärderingar är dock inte heller helt oproblematiska. 
Eftersom de även kan fungera som redovisning till Kulturrådet för de pengar som 
projekten blivit tilldelade finns risken att utvärderingarna blir tillrättalagda och 
fokuserar på det som var enbart positivt. En metod att använda sig av i undersökningen 
hade kunnat vara att kombinera intervjuer med studier av projektutvärderingar. Men 
även då hade vi fått undersöka färre projekt för att det skulle rymmas inom ramarna för 
den här undersökningen.  
 
Något som vi funnit intressant i arbetet med vår undersökning och som skulle kunna 
vara ett uppslag för vidare forskning, är att djupare studera effekten av ett 
genusperspektiv på projekt som enbart riktar sig mot pojkar. Begrepp som genus och 
stereotyper är något bibliotekarierna i projekten har funderat på och försökt ta ställning 
till. Flera av dem utrycker farhågor i att bibliotekarierna själva cementerar pojkarna i 
rollen som läsovilliga män. Det är även värt att undersöka närmare vad det får för 
konsekvens för läsovilliga flickor. Exkluderas flickorna i läsfrämjande projekt för barn 
och unga? Där anser vi att det finns grund för att göra ytterligare undersökningar om de 
här begreppen i olika projekt som genomförts, för att se om det finns metoder att arbeta 
med angående genus och stereotypa könsroller. 
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka själva projektformen som 
arbetsmetod. I de projekt som vi har granskat har respondenterna uttryckt att de tycker 
att projektformen är en bra arbetsmetod då man får prova nya arbetssätt, men risken är 
att de metoder som utvecklas i projektet ändå inte implementeras i den ordinarie 
verksamheten. Vi tror därför att det skulle vara värdefullt att undersöka huruvida 
projektformen är ett bra sätt att arbeta med läsfrämjande och läsning för unga pojkar, 
samt om de ger något långsiktigt resultat. Framförallt för att det förmodligen i framtiden 
kommer att igångsättas ytterligare projekt riktade mot pojkar som målgrupp. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Berätta lite kort om din bakgrund och tjänst idag. 
Beskriv i korta ordalag, själva projektet i sig. 
Vad är projektets (åtgärdernas, metodernas) syfte och mål? 
Hur har det genomförts i praktiken? 
Vad var din roll i projektet? 
 
Läsning 
Hur ser du på läsning, vad är det för dig? 
Vad räknar ni som läsning? 
Vad är din syn på pojkar och läsning? 
Varför vänder sig ert projekt mot pojkar som grupp?  
Vad hoppas ni uppnå med det läsfrämjande projektet som ni inte kan göra med det 
ordinarie arbetet? 
Är det fokus på att läsa traditionella böcker?  
Eller är fokus på annan typ av media? 
Hur väljer ni ut böckerna/medierna som används i projektet? (väljer pojkarna själva, 
väljs det ut medier?) 
Varför väljer ni just de medier ni har valt? 
Hur arbetar ni med pojkarna och de medier ni använder? (diskussioner/berättande?) 
Har ni något evenemang inom ramen för projektet? (ex, sommarbok, lästävling) 
Arbetar ni något utifrån teman? (kring att vara man, utveckling m.m.) 
 
Läsfrämjande 
Hur ser du på att arbeta läsfrämjande?  
Vad innebär läsfrämjande för dig? 
Vad menas med begreppet läsfrämjande i just det här projektet? 
Varför har ni valt just dessa? 
Hur anpassar ni ert arbete till målgruppen? 
Hur anpassar ni medierna till målgruppen? 
Använder ni några annorlunda metoder för att locka målgruppen till läsning? 
Hur ser de läsfrämjande åtgärderna ut i det här projektet?  
Varför har ni valt just dessa? 
Hur arbetar ni med bokprat/boksamtal?  
(Vad är det viktigaste när ni samtalar kring böcker/hur samtalar ni kring böcker) 
Har ni några inbjudna gäster/samarbeten i projektet? 
Har ni funderat kring manliga läsande förebilder? 
Är projekt en bra metod för läsfrämjande? Motivera gärna ditt svar! 
Någon utbildning i läsfrämjande? 
 
Övrigt 
Är det något du vill tillägga? Tankar kring läsning, läsfrämjande eller målgruppen. 
 

 
 
 
 


