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1. Inledning 
 

Frågan om pojkars läsning är något som är ständigt aktuellt i vårt samhälle. Studier visar att 

pojkarnas resultat i läsförståelse sjunker, och många lägger skulden på skolan. Vad gör vi med 

pojkarna? Gunilla Molloy skrev nyligen i en av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter, att 

fenomenet inte alls är skolans fel. Hon menar istället att frågan måste diskuteras ur ett 

samhällsperspektiv och ur ett genusperspektiv. Klassrummet speglar samhället, där finns alltså de 

genuskonstruktioner som samhället skapat. Idag signalerar vårt samhälle att läsning av 

skönlitteratur är en kvinnlig aktivitet, och att vara pojke således innebär att ta avstånd från att läsa 

skönlitteratur för att kunna visa sin tillhörighet till det manliga könet. Molloy uppmanar därför i sin 

artikel manssamhället att börja visa pojkarna att läsning och skönlitteratur är viktigt. Skolan kan 

inte ensam stå för en förändring mot lässtarka pojkar, för detta mål måste samhället och skolan 

samarbeta. Molloy menar avslutningsvis att i ett demokratiskt samhälle måste man kunna förändra 

invanda mönster, och därför kan inte läsning av skönlitteratur vara en sak som skiljer könen åt, utan 

istället vara en sak som förenar dem. Detta måste vi tillsammans förmedla i samhälle och skola.  

 

Diskussionerna kring pojkars läsning, och anledningarna till att deras resultat i läsförståelsetester 

sjunker, är många. Den ständiga frågan tycks vara ”Varför läser inte pojkar?” Gunilla Molloy visar i 

sin artikel på vad hon anser om frågan, men det finns även andra möjliga förklaringar. I denna 

uppsats kommer jag att ställa mig samma fråga: Varför läser inte pojkar? Eller är det kanske så att 

de läser, men att de läser sådant som traditionellt sett inte tas upp i svenskundervisningen? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Mot ovanstående bakgrund är mitt syfte med denna uppsats att redogöra för forskningens syn på̊ 

problemen kring pojkars läsning i grundskolans senare år.  

 

ñ Vilka förklaringar ger forskningen till pojkars alltmer ökande motvilja mot 

skönlitteraturläsning? 
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1.2 Disposition 
 

Jag har valt att disponera min uppsats i tre kapitel som behandlar: 1. kognitiva förklaringar – 

biologiska förklaringar till att pojkar läser sämre, 2. sociologiska förklaringar - genuskonstruktioner 

i förhållande till läsning av skönlitteratur samt 3. didaktiska förklaringar – skillnader i läsarens och 

skolans repertoar.  Arbetet avslutas med ett skolinriktat kapitel kring pojkars attityd till läsning samt 

en diskussion. 

 

2. Tillvägagångssätt och urval 
 
Detta är en forskningskonsumerande uppsats där jag scannat över forskningsfältet som behandlar 

pojkars läsning. Man kan likna arbetet vid en enklare forskningsöversikt. På området har det redan 

forskats en del både i Sverige och internationellt, och genom sökningar i databaser, exempelvis 

DIVA och ERIC, samt i bibliotekskatalogen har jag kunnat ta del av denna forskning. Ord som 

använts i sökningarna har bland annat varit: boy, reading, gender, books, attitudes, reading habits, 

masculinity, pojkar, läsning, skönlitteratur, pojkböcker, attityd till läsning, genus och läsvanor. 

Dessa ord har jag sedan letat efter då jag läst igenom potentiella källor. Detta sätt att läsa kallar 

Kylén (2004:130) för lokaliseringsläsning. Lokaliseringsläsning är en form av skumläsning som 

passar för att få en överblick och orientera sig i litteraturen. För att hitta passande litteratur har jag 

ägnat mig åt kritisk läsning samt jämförande läsning, tittat på källornas tillförlitlighet och jämfört 

olika källor med varandra för att få ut ett bra material. Vid arbetet med detta utkristalliserades efter 

hand tre huvudteman – tre förklaringar – i litteraturen till varför pojkar inte läser. En förklaring 

behandlar kognitiva och biologiska skillnader hos könen, att det finns biologiska skillnader hos 

pojkar och flickor som gör att pojkar läser sämre än flickor. En annan förklaring till att pojkar inte 

läser är enligt forskningen sociologiska förklaringar, att pojkar inte läser på grund av den 

genuskonstruktion som finns i samhället som säger att läsning av skönlitteratur inte är manligt. Den 

tredje förklaringen till min fråga som jag sett i forskningen är kopplat till ett didaktiskt perspektiv. 

Forskningen visar enligt denna förklaringsmodell att pojkar visst läser, men de har inte samma 

repertoar som den som finns i skolan och i svenskundervisningen. Dessa tre teman har jag sedan 

valt att arbeta utefter i min uppsats.   
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Området pojkars läsning är väldigt brett och därför gjordes följande avgränsningar: Läsning av 

skönlitteratur i skolan i grundskolans senare år, årskurs 5-9. Enbart forskning från år 2000 har 

använts för att säkerställa att studierna som gjorts är aktuella. Denna uppsats kommer inte ta upp 

förslag på lösningar till problemet kring pojkars läsning i någon större utsträckning.  

 

Flera forskare har intresserat sig för ungdomars och framför allt pojkars läsning. För svenska 

förhållanden är docent Gunilla Molloy ett känt namn och en framstående auktoritet. Hon är också 

en central referens i detta arbete och därför har jag valt att ge henne en närmare presentation. 

Dessutom kommer jag presentera Karin Taube lite närmare då även hon forskat mycket på området 

och används som referens ett flertal gånger i detta arbete.  

 

Gunilla Molloy är framstående i Sverige inom forskningen kring pojkars läsning och val av 

skönlitteratur. Molloy har själv undervisat i svenska i grundskolans senare år. Hon är docent i 

svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och 

har både doktorerat och skrivit kurslitteratur för lärarprogrammet i ämnet pojkars läsning. 

 

Karin Taube är professor i pedagogik med inriktning mot barns läs- och skrivutveckling vid Umeås 

universitet. Hon har skrivit mycket om läsinlärning samt om barns tidiga läsning. Taube är 

framstående inom forskningsfältet pojkars läsning och har publicerat ett flertal texter i ämnet 

läsning. 
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3. Om läsning 

3.1 Utvärdering av pojkars och flickors läsning - PISA 2009 
 

Att pojkar läser mindre och sämre än flickor finns redovisat i PISA:s undersökning från 2009. 

Resultaten av undersökningen visar att flickor presterat bättre i test av läsförmåga än pojkar både i 

Sverige och i alla OECD-länder, det vill säga länder som är medlemmar i Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (Skolverket, 2010:65). Betydligt fler pojkar än flickor låg på 

lägsta nivån i PISA:s lässkala, en skala som kombinerar resultaten av de tre huvuddimensioner som 

innefattas i läsförmågan: läsprocesser, typ av text samt sammanhang. 24,2% av pojkarna och 10,5% 

av flickorna låg på lägsta nivå. Det höga antalet lässvaga pojkar i Sverige ligger i linje med pojkars 

resultat i OECD-länderna (Skolverket, 2010:69).   

 

PISA:s utvärdering visar också på vilken läslust flickor och pojkar känner, och här visar resultaten 

att flickornas läslust är klart större än pojkarnas. Sverige skiljer sig från övriga länder i det att 

skillnaden mellan pojkar och flickor är större än i andra länder (Skolverket, 2010:76). Resultaten 

visar på en lite högre andel flickor i Sverige som läser frivilligt medan något färre pojkar i Sverige 

läser frivilligt än i de andra OECD-länderna. Flickor läser inte bara mer och bättre än pojkarna 

enligt utvärderingen från 2009, de läser även mer varierat än vad pojkarna gör. Pojkar läser mer på 

nätet än flickor, i alla länder som undersökts. Sveriges pojkar utmärker sig genom att läsa mer på 

internet än genomsnittet. Utvärderingen har visat att de elever som läser något på fritiden också 

presterar bättre på lässkalan (Skolverket, 2010:79). 

 

Ett jämförande mellan åren 2000 och 2009 då PISA:s utvärderingar genomförts visar att flickor 

presterat bättre båda gångerna. Det man kan se är att både flickors och pojkars resultat blivit sämre 

från 2000 till 2009. Flickornas poäng har sjunkit med 15 poäng på dessa nio år, och pojkarnas 

resultat har minskat med 24 poäng. Sverige tillsammans med Irland, Tjeckien och Frankrike är de 

länder där elevprestationen sjunkit (Skolverket, 2010:86). Även lusten att läsa har minskat 2009 

jämfört med 2000, pojkarnas resultat i Sverige har minskat med 4,5 procentenheter.  

 

Samtliga länder som deltagit i undersökningen har resultat som visar att de elever som läser för 

nöjes skull har minskat med fem procent den senaste nio åren. I Sverige ligger flickorna kvar på 

samma nivå som år 2000, men pojkarnas resultat har minskat med fem procent. PISA-

undersökningarna visar ett samband mellan pojkarnas minskade läslust och dagliga läsning och 
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nedgången som skett i läsprestationer (Skolverket, 2010:93) 

3.2 Värdet i att läsa skönlitteratur  
 

Skönlitteraturen är en del av människans kultur och historiskt sett har den givits stor betydelse. 

Under 1800-talet benämndes universitetsämnet som estetik och man menade då att litteraturen 

skulle ge människan insikt i något högre än jordiska och materiella ting (Larsson, 2012:155). Den 

svenska skönlitteraturen var också viktig på grund av den del i Sveriges identitet som nation 

litteraturen hade. Litteraturens värde omformulerades i slutet av 1800-talet. Borgarståndet växte 

fram, och litteraturens förmåga att förmedla olika budskap fokuserades nu kring de materiella ting 

som skapade människan. I och med detta bytte ämnet namn från estetik till litteraturhistoria, och 

läsningen blev viktig för människan för att kunna förstå sin historia och sina villkor. Under 1900-

talets första hälft ändrades synen på litteraturens värde igen och nu lades fokus bort från författaren 

och till själva texten. Texten ansågs ha en stor kraft att påverka sin läsares utveckling. Här befinner 

vi oss i stort sett fortfarande idag enligt Larsson (2012:155). Det finns fortfarande en levande 

diskussion om skönlitteraturens värde, men diskussionen har flyttats från kultursidorna i 

dagstidningar till radio, tv och internet. Bokbloggar, läsecirklar, tv-program, läslistor och mycket 

mer påverkar synen på läsning i samhället, och läsaren har genom detta fått en central roll som ger 

henne makt över vilken betydelse skönlitteraturen får i samhället (Larsson, 2012:158).  

 

En skönlitterär text ger läsaren tillgång till en värld där man kan välja position och pröva olika saker 

man själv inte vågat, boken ger läsaren en chans till att leva ett liv bortom det verkliga. I 

skönlitteraturen lär sig även läsaren hur människan har tänkt, tyckt och levt under olika tidsepoker 

och ges en inblick i hur samhället sett ut under den tid boken skrivits (Larsson, 2012:162). Genom 

läsningen och samtalet som följer efteråt skapas, menar Larsson, gemenskap, kunskap och 

förståelse för sitt eget och andra människors liv, och det är i detta som mycket av skönlitteraturens 

värde ligger (2012:165).       

 

För att demokratin ska fungera i ett samhälle måste människorna i det kunna ta del av och tillägna 

sig information, och att vara läskunnig är en förutsättning för detta. Att kunna läsa ses idag som en 

grundläggande kunskap som behövs för att kunna förmedla information, fakta, underhållning och 

kultur. Läsningen innebär att man kan vara en del av samhället, att inte vara läskunnig kan således 

leda till utanförskap och sämre chanser till utbildning eller arbete. (Höglund, 2012:45).  
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3.3 Värdet i att läsa skönlitteratur i skolan 
 
I skolan har skönlitteraturen länge haft en hög ställning (Persson, 2012:167). Läsningen ska fostra 

eleverna till empatiska, demokratiska och toleranta medborgare. Litteraturen kopplas till moral och 

genom läsningen blir man en godare människa. Genom läsningen ges upplevelser och kunskap, 

aktiviteten främjar språkutvecklingen och främjar en utveckling av kulturell och personlig identitet 

(Persson, 2012:170). Litteraturen är, enligt Persson (2012:171), underordnad kulturen. Idag kan 

allting vara kultur, den är inte begränsad till en viss litteraturhistorisk kanon. Skolan är sedan 13 år 

tillbaka en del av detta i det att ett vidgat textbegrepp ska tillämpas i ämnet svenska. Läsning ska 

alltså kunna innebära film, avlyssning, bilder och mycket annat. I och med det vidgade 

textbegreppet öppnas en ny dörr från skolan ut i världen mot nya medier och mot populärkulturen, 

något som förr bekämpats av skolan (Persson, 2012:173). 

 

Skolan har ett kunskapsuppdrag, men också ett demokratiuppdrag. Genom litteraturundervisningen 

kan dessa två uppdrag inkorporeras i klassrummet. Genom att välja litteratur som utmanar de 

åsikter som finns hos individerna och i samhället lär sig eleverna att tänka på nya sätt. De lär sig att 

kunna se världen utifrån olika perspektiv och får på så sätt en bättre förmåga att hantera kulturella, 

politiska och etiska skillnader i samhället (Persson, 2012:175).        

3.4 Literacy 
 

Literacy är ett begrepp som vidgar begreppet läsning till att inte bara innefatta förmågan att kunna 

avkoda en text, utan även de kunskaper, förmågor och strategier som behövs för att förstå olika 

specifika texter (Skolverket, 2010:29). Literacy är alltså ett begrepp som används för att bredda 

synen på läsning till att få förståelse för de olika specifika villkor en text för med sig beroende på 

vilken genre det är eller vilket medium det visas i (Sundin, 2012:145). Begreppet innefattar således 

vad människor gör med text, bild, ljud och film samt vilka betydelser dessa medier får av 

användaren i just det sammanhang det används (Sundin, 2012:46). 

 

I och med digitaliseringen av samhället utmanas de traditionella medierna och även de 

verksamheter som arbetar med att förmedla kultur och kunskap, så som bibliotek och skolor 

(Sundin, 2012:41). Digitala medier kräver olika kompetenser, olika literacies, precis som mer 

traditionella medier också kräver olika kompetenser. Skolans literacies är formella texter och 

läromedel, men det finns även dolda literacies i skolan - klotter, meddelanden, anslagstavlor, mejl 
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och sms är exempel på det (Bagga-Gupta, 2006:14). De dolda literacies som finns i skolan 

behärskar de flesta elever väl, trots att de ofta motarbetas av vuxna. Den officiella literacy som finns 

har många elever svårare att behärska, de saknar de kompetenser som krävs för att behärska denna 

typ av literacy (Bagga-Gupta, 2006:14).   

 

4. Pojkar läser sämre än flickor - kognitiva förklaringar 
 
Att pojkar läser mindre och sämre redovisas i PISA:s undersökning. Enligt denna undersökning ses 

var fjärde pojke som svag läsare. Detta kan sättas i relation till flickorna där var tionde flicka 

betraktades som svag. Var tjugonde pojke ansågs vara en god läsare, något som kan jämföras med 

flickorna där var tionde sågs som en god läsare (Skolverket, 2010). Undersökningar har också visat 

att flickor har en mer positiv attityd till läsning än vad pojkar har, något som hänger ihop med att de 

presterar bättre. Den som läser ofta blir också bättre och får bättre attityd till aktiviteten än den som 

inte läser lika frekvent – den så kallade matteuseffekten (Fredriksson & Taube, 2012:79).  

4.1 Biologiska förklaringar till att pojkar läser sämre 
 
Internationella studier visar att flickor presterar bättre gällande läsförståelse än pojkar, något som 

styrks av PISAS undersökning. Men vad beror detta på? Taube (2009) menar att det finns olika 

biologiska förklaringar till varför flickor läser bättre än pojkar.  

 

En teori som finns till att pojkar läser sämre än flickor är vårt evolutionära arv (Taube, 2009:119). 

Med detta menas Darwins lära om naturligt urval. Enligt denna lära har det genom tiderna uppstått 

skillnader mellan män och kvinnor då naturen gynnat de egenskaper hos människan som ökat 

chanserna för arten att överleva (Taube, 2009:119). I tidiga jägar- och samlarsamhällen skedde det 

naturliga urvalet efter mannen och kvinnans förmågor – männen tillverkade redskap och jagade, och 

kvinnorna samlade och lagade mat samt tog hand om hem och barn. I dessa samhällen gynnades 

alltså mannens styrka och förmåga att navigera på stora områden medan kvinnans finmotoriska 

förmågor gynnades. Enligt teorin om vårt evolutionära arv uppstod alltså biologiska skillnader i 

hjärnan på män och kvinnor genom naturligt urval, men vår läsförmåga har inte varit med om detta 

urval. Läsförmågan är relativt ny i människans historia så just den har inte påverkats av det 

naturliga urvalet, men andra kognitiva färdigheter, som senare utvecklat läsförmågan, kan ha 

påverkats av vårt evolutionära arv (Taube, 2009:120).     
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4.2 Skillnader i hjärnan mellan könen 
 
Det finns vissa skillnader i hjärnan, beroende av kön, som tros ha uppkommit av könshormonernas 

påverkan på hjärnan under fosterstadiet (Taube, 2009:120). I frontala cortex finns kognitiva 

förmågor som skulle kunna påverka läsförmågan och denna del av hjärnan skiljer sig mellan män 

och kvinnor. Limbiska systemet, som styr emotionella responser, och amygdalan, som reagerar på 

upphetsande hormon, är större hos kvinnor än hos män. Hos flickor är hjärnbalken större än hos 

pojkar. Hjärnbalken är den del som förbinder de båda hjärnhalvorna till varandra, och skillnad i 

storlek på den ger upphov till funktionella skillnader i förbindelsen mellan hjärnhalvorna 

(Ingvarsson, 2010:13).  

 

De biologiska skillnader som finns i hjärnan mellan pojkar och flickor, både rent anatomiska 

skillnader men också hormonskillnader, märks i bland annat mognadshastighet (Ingvarsson, 

2010:10). Pojkars och flickors hjärnor utvecklas inte lika snabbt. Flickors hjärnor är som störst vid 

11 års ålder medan pojkars är störst vid 14-15 års ålder. Efter denna tid börjar hjärnan minska igen, 

och det är det, när hjärnan minskar, som är ett tecken på mognad hos människan. Att pojkars hjärna 

är som störst 3-4 år senare än flickor tyder alltså på pojkars senare mognad (Ingvarsson, 2010:13). 

Att flickors hjärnor utvecklas fortare gör att de kan ta till sig mer komplex information än pojkar, 

och också koncentrera sig mer på läsuppgiften än vad pojkar har förmåga till (Taube, 2009:124). 

Pojkar har överrepresenterats bland barn med lässvårigheter. En förklaring till detta kan vara att 

läsningen kräver en stor koncentrationsförmåga, något som pojkarna har problem med i unga år. 

Skillnaden avtar med åldern och förklaras av pojkarnas senare mognad (Ingvarsson, 2010:19).  

 

En annan eventuell skillnad mellan pojkar och flickor är förekomsten av språkstörningar (Taube, 

2009:121). Forskning har visat att språkstörningar förekommer betydligt mer hos pojkar än hos 

flickor, pojkar diagnostiseras med någon form av språkstörning två till tre gånger så ofta som 

flickor. Detta anses bero på att pojkar är mer neurologiskt sårbara. Den språkliga utvecklingen sker 

i vänster hjärnhalva, och skillnader i hjärnans lateralisering – hjärnhalvornas specialisering på olika 

funktioner – kan vara en tänkbar orsak till uppkomsten av språkstörningar hos pojkar (Taube, 

2009:122). Denna forskning skulle kunna förklara varför flickor har en språklig fördel gentemot 

pojkar.  

 

Enligt en biologisk förklaringsmodell skiljer sig flickors temperament även från pojkar där pojkar 

anses mer aktiva än flickor. Detta leder i sin tur till att vuxna talar till pojkar och flickor på olika 
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sätt och använder olika språkbruk beroende på vilket kön de talar till, något som kan leda till att 

pojkar och flickor utvecklar olika språkförmågor (Taube, 2009:125).  

 

Taube (2009:123) menar att forskningen kan ge olika neurologiska förklaringar till att flickor läser 

bättre än pojkar, att det finns vissa könsskillnader i språklig förmåga, men hon vill ändå uppmana 

till att tolka resultaten med viss försiktighet. Det är sant att det finns skillnader i hjärnan som är 

beroende av kön, men det finns även skillnader som är individberoende och dessa skillnader är 

mätbart större än de på könsnivå (Taube, 2009:123).             

5. Läsning anses inte vara manligt – genusaspekter på läsning 
 

I frågan om vad som är manligt eller inte är det viktigt att först göra en distinktion mellan kön och 

genus. Fredriksson & Taube (2012:71) menar att kön är de rent biologiska skillnader som finns 

mellan pojkar/män och flickor/kvinnor medan genus är de värderingar och tankesystem som 

kopplas till pojkar/män och flickor/kvinnor. 

5.1 Manligt och kvinnligt 
 
Gunilla Molloy (2002:76) ser på genus som en social och kulturell konstruktion. Hon menar att 

kulturen som finns i vårt samhälle färgar oss, och vi ser på varandra genom de perspektiv som 

skapats av denna kultur – vi lär oss vad som är manligt och kvinnligt genom den. I den kultur vi 

lever i hålls könen tydligt isär. Detta märks bland annat genom att eleverna i skolan ofta blir 

placerade tillsammans med andra av sitt kön, flickor paras ihop med flickor och pojkar med pojkar. 

Det förekommer också att en flicka paras ihop med en pojke för att hennes temperament och 

koncentration ska påverka pojken positivt. Detta görs med den inlärda tanken att flickor beter sig på 

ett speciellt sätt och pojkar på ett annat (Molloy, 2002:77). Det är det manliga könet som utgör 

normen i samhället, något som kan ses i litteraturundervisningen i skolan. Det är en klar majoritet 

av ungdomsklassiker, såsom Flugornas herre och Oliver Twist, skrivna av män med pojkar/män i 

huvudrollen som väljs av läraren och läses i grundskolans senare år (Molloy, 2002:78).  

 

Molloy (2007:60) menar vidare att det är viktigt för pojkar att ta avstånd från aktiviteter som kan 

uppfattas som feminina. Att vara högljudd, livlig och alltid föra fram sina åsikter anses vara 

manligt, och att läsa skönlitteratur är tvärtemot allt detta. Aktiviteten ses som feminin och detta gör 

att pojkar inte vill associeras med den (Molloy, 2007:74). Istället döljer de pojkar som läser på 
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fritiden sitt intresse för att fortsätta vara med i gruppen av ”manlig” gemenskap. Molloys studie 

visar på det manliga könets dominans över kvinnor, och även över de pojkar som inte är i 

ledningen, där pojkarna som står överst i klasshierarkin förlöjligar de pojkar som inte gör det genom 

att exempelvis använda smädesord, ofta kvinnliga könsord, på ett nedsättande vis. Med dessa 

påhopp pekar de på att femininitet är en svaghet. Detta visar på att de traditionella könsnormer som 

skapats fortfarande lever kvar (Molloy, 2007:80). 

 

Redan som barn lär sig människan att agera på ett sätt som är korrekt manligt eller kvinnligt. Detta 

gör att när en skönlitterär bok presenteras i skolan kommer pojkar och flickor att förhålla sig olika 

till den beroende på vilket omslag den har, vilket kön huvudkaraktären har eller vilken miljö 

historien utspelar sig i (Molloy, 2002:81). Det finns således ett samband mellan läsning och 

läsarens kön. För flickor tycks det inte spela någon roll om det är en manlig eller kvinnlig karaktär 

som innehar huvudrollen, medan detta spelar stor roll för pojkarna som oftast väljer bort de böcker 

där en flicka är huvudkaraktär (Molloy, 2002:85).      

 

Även Fredriksson & Taube (2012:81) tar upp skillnaden mellan pojkars och flickors läsning ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Enligt dem förväntar sig vuxna olika saker av elever beroende på vilket 

kön de har. Pojkarna förväntas vara starka, livfulla och aktiva medan flickorna förväntas mer 

passiva, lydiga och anpassningsbara. Att pojkarna uppvisar ett bristande engagemang för 

skönlitteratur och läsning är en del av detta. Språkundervisningen i skolan förknippas med 

kvinnlighet medan mer naturorienterade ämnen som matematik och fysik ses som manliga. 

Uppdelandet av ämnena som gjorts av samhället, och kulturen där, är en del av det Molloy kallar 

isärhållandet av könen (Fredriksson & Taube, 2012:81).    

 

Ulfgard (2004:306) menar att pojkar läser mindre än flickor på grund av att de inte har några 

manliga förebilder. Under pojkarnas uppväxt omges de av kvinnor som läser – Förskollärare, som 

oftast är kvinnor, på förskolan, kvinnliga lärare i skolan och mammor i hemmet. Skolan är en 

kvinnodominerad arbetsplats och här saknas manliga, läsande, förebilder för pojkarna att se upp till. 

Läsningen ses som en kvinnoaktivitet, ett mönster som inte bryts om inte fler män börjar läsa 

skönlitteratur.    
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5.2 Pojkars förhållande till kön genom deras attityd till skönlitteratur  
 
Genom sin attityd till läsning av skönlitteratur markerar pojkar sin manlighet. Molloy visar i sin 

studie exempel på pojkars förhållande till skönlitteratur och läsning: 

 

En pojke i årskurs åtta väljer boken Imorgon när kriget kom att läsa i skolan (Molloy, 2002:124). 

Boken valdes med uteslutningsmetoden, det var den bästa av de sämsta. Pojken, Edward, har en så 

kallad instrumentell hållning till boken – han visar upp ett spelat intresse för uppgiften för att 

läraren inte ska märka hans låga arbetsinsats och ge honom sämre betyg, men har inget inre 

engagemang för boken. Edward påpekar att boken är dålig och tråkig och menar vidare att han inte 

förstod allt som hände i den: ”Dåligt” kopplas till att inte förstå (Molloy, 2002:126). Han tyckte 

boken innehöll för lite känslor och att huvudkaraktären inte handlade realistiskt och blev ledsen. I 

avsnittet han pekar på står uttryck som ”fasansfullt”, ”full av fasa” och ”chock” utskrivna, men det 

står aldrig uttryckligen i boken att karaktären var ledsen, något som läsaren kanske förväntade sig. 

En annan tolkning av det som Edward berättar är att han redan på förhand bestämt sin uppfattning 

om boken och konstruerar karaktären utefter det för att kunna avvisa boken och litteraturläsningen 

helt. I ett kapitel i boken har huvudpersonen dödat någon. Edward menar att karaktären är stolt över 

detta. Tittar man i boken nämns händelsen med uttryck som ”mitt liv är skadat”, ”dåligt samvete” 

och ”skam”. Att läsaren målar ut karaktären i boken och dennes karaktärsdrag på det viset han gör 

kan ha att göra med hans förförståelse av hur hjältar ska agera och känna utifrån de actionfilmer han 

vanligtvis tittar på. Hjältar ska traditionellt sett inte vara svaga eller skämmas för sina handlingar 

och därför ser inte Edward hjälten i boken på det viset (Molloy, 2002:129). Läsaren i detta exempel 

har ett motstånd till att läsa som Molloy beskriver som kompakt. Han använder ord som ”måste” 

och ”tvungen” när han pratar om sin läsning, han förstår inte varför han måste läsa så mycket 

skönlitteratur. Han menar vidare att kvinnor läser mer än män. Hans syster läser mycket böcker, så 

även hans mamma. Hans pappa läser mest dagstidningar och han har aldrig träffat någon pojke i 

hans egen ålder som läst mycket (Molloy, 2002:135).  

 

Molloy menar att konstruktionen av kön både sker individuellt och kollektivt. Genom de handlingar 

man gör, exempelvis idrottar eller spelar datorspel, och de handlingar man inte gör, som läsning, 

visar man vem man är. Att identifiera sig som en pojke som inte läser blir ett led av 

könskonstruktionen för en del pojkar, menar Molloy (Molloy, 2002:136). En förklaring till varför 

Edward ansåg att boken var dålig kan således vara att han själv inte kunde identifiera sig som läsare 

och samtidigt behålla sin konstruktion av vad manlighet är. Läsning är en aktivitet förknippat med 
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kvinnlighet och femininitet och därför blir det genuskorrekt för pojken att ta avstånd från boken 

(Molloy, 2002:137). 

    

Flickor är klart underrepresenterade i den informella skönlitterära kanon som finns i skolan. De 

manliga författarna dominerar, något som kan ha att göra med att lärarna som väljer skönlitteratur i 

många fall väljer de böcker som de själva läst under sin skolgång (Molloy, 2002:320). Den bok som 

nämns i exemplet ovan, Imorgon när kriget kom, där handlingskraftiga och självständiga flickor 

beskrivs, avfärdas av pojkarna som icke trovärdig, något som kan förklaras som en del av den 

könskonstruktion som finns i vår kultur där de handlingskraftiga personerna är av manligt kön och 

inte kvinnligt. Enligt Molloys studie undviker de flesta pojkar att läsa i den utsträckning det går på 

grund av att det inte är ”killigt”. Detta kan bero på att manlighet ställs emot kvinnlighet i samhället. 

Att läsa ses som en kvinnlig aktivitet och undviks därför av pojkarna som en del av isärhållandet av 

könen (Molloy, 2002:322).        

 

 

6. Pojkars läsrepertoar stämmer inte överens med skolans 
 

Det finns forskning som visar att pojkar visst läser, men att de läser andra typer av texter än de som 

ofta väljs av lärarna i skolan. Molloys studier har visat att pojkar i högre utsträckning än flickor ser 

sig själva som dåliga läsare (2007:16). Hon menar att när pojkarna uttrycker att läsningen är tråkig 

kan det bero på att de tycker det är svårt, och att detta i sin tur kan bero på att de är nervösa för de 

sorters texter som läses i skolan. Olika texter kräver olika språkliga kompetenser – olika literacies, 

och det finns en möjlighet att de flesta pojkar endast gör motstånd emot de typer av texter, den form 

av literacy som svenskämnet traditionellt sett tar upp (Molloy, 2007:36). 

 

Undersökningen som Molloy (2007:55) genomfört visar på att många pojkar känner ett motstånd 

inför att läsa högt inför klassen från de böcker som de blivit tilldelade. Hon upptäckte däremot att 

om pojkarna själva fick välja ämne eller på eget initiativ fick läsa högt var det sällan några problem. 

När pojkarna fick läsa och prata om saker de var säkra på, när de ägde sitt eget språk och uttryck, 

minskade motståndet inför uppgiften. Språket blev då istället ett medel för att kunna förmedla, 

beskriva eller kommunicera något om deras uppfattning av världen – språket blev ett medel för 

makt (Molloy, 2007:55).  
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Utifrån det som nyss tagits upp: Stämmer det att pojkar inte läser? Molloy menar att det finns ett 

motstånd bland pojkar till att läsa, men att detta motstånd i många fall är koncentrerat till skolan 

(2007:149). Utanför skolan läser pojkar många olika slags texter, de behärskar flera olika literacies, 

men inte de som traditionellt tas upp i svenskundervisningen. Molloy menar att man inte helt lätt 

kan påstå att pojkar inte läser, frågan handlar mer om vad de läser och var de läser (2007:151).         

 

Taube (2009:111) tar också upp frågan om vad pojkarna läser istället för att fokusera på att de inte 

läser överhuvudtaget. Hon menar att pojkar presterar bättre i läsförståelsetester där texterna har ett 

neutralt eller naturvetenskapligt innehåll. Hon pekar också på att pojkarna är betydligt känsligare 

för vilket kön huvudkaraktären i texterna har än vad flickorna är. Pojkar presterar bättre när 

huvudpersonen i texten är av manligt kön (Taube, 2009:112). Av detta drog Taube slutsatsen att 

pojkar har större behov att markera könstillhörighet än vad flickor har, de fick ett markant bättre 

resultat då de fann ämnet de läste om intressant medan flickornas resultat var konstant oberoende av 

ämne på texterna eller kön på huvudpersonen (Taube, 2009:113).       

 

Ett exempel på pojkars känslighet för vilket material de läser kan ses i Molloys studie (2002:232). 

Tomas i årskurs 8 väljer sin bok Hjärtans fröjd på grund av att det är den kortaste boken som finns 

att välja bland. Han skulle hellre läst äventyrsböcker eller fantasy. Tomas berättar att han inte 

förstått vad som hänt i slutet av boken och får hjälp av en klasskamrat som berättar för honom. 

Detta tyder på att Tomas antingen inte brytt sig om att läsa färdigt boken, eller att han inte förstått 

vad han läst. Pojkarna avvisar texterna de läst eftersom de inte kan känna igen sig själva i 

karaktären, de har ingen erfarenhet av vad som sker i boken från verkliga livet. I Tomas fall är han 

inte van vid denna typ av text, boken ingår inte i hans vanliga repertoar. Han är en pojke som är van 

vid att spela datorspel om krig med sina kompisar. Datorspelets värld krockar därför med bokens 

kärlekstema (Molloy, 2002:236).  

 

Ewalds studie (2007:161) förstärker tesen om att pojkar är känsligare för vilket ämne som 

presenteras i böckerna som läses för att de ska finna aktiviteten meningsfull. I klassen där hennes 

studie gjordes läste klassläraren Röde Orm högt för klassen med motiveringen att fånga upp 

pojkarna. Hon trodde att de krigiska inslagen i boken skulle passa dem. När pojkarna i klassen 

själva fick välja böcker lästes ofta Harry Potter, Bert, Sune och Eva och Adam. Även Sagan om 

Ringen var en bok som lästes av pojkarna. Flera pojkar i klassen uppger att de inte alls läser mycket 

böcker, varken i skolan eller på fritiden (Ewald, 2007:253). En del läste serier som Kalle Anka och 

91:an Karlsson och även en del faktaböcker. Pojkarnas fritid var istället för läsning i traditionella 
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böcker fylld av andra medier. Datorspel, TV och video var de medier som framkom tydligast. 

Pojkarnas användning av interaktiva medier var således stor, och datorspelen utmärkte sig som det 

främsta fritidsintresset för dessa pojkar (Ewald, 2007:256). 

6.1 Pojkböcker 
 
Taube (2009) drog slutsatsen att pojkar är mer känsliga för en boks innehåll och ämne än vad 

flickor är. Tillexempel tog hon upp att pojkar föredrog en manlig huvudkaraktär. Detta är något som 

bokförlaget B. Wahlström tog fasta på när de började skilja på flickböcker och pojkböcker. Andrae 

(2001) skriver att distinktionen mellan pojk- och flickböcker har gjorts utifrån människans tro på att 

flickor och pojkar vill läsa om olika saker. Hon menar vidare att i och med den uppdelning som 

gjorts av ungdomsböcker skapas en uppfattning om att det är skillnad på pojkar och flickor, och att 

detta har betydelse i samhället vi lever i (Andrae 2001:13). Även Moeller (2011:477) menar att 

uppdelningen mellan pojk- och flickböcker har gjorts av samhället. Familj, samhälle och skola visar 

eleverna vilka böcker som är accepterat för pojkar respektive flickor att läsa. Denna uppdelning 

gjordes för många hundra år sedan, men lever fortfarande starkt kvar i vår kultur. 

 

Tittar man tillbaka i historien har pojkböcker i stort sett handlat om resor och äventyr (Andrae, 

2001:155). Barnböcker skrevs i början i uppfostringssyfte, exempel på litteratur från den tiden är 

fabler med moraliskt innehåll som berättar hur man ska uppföra sig. Fram på 1600-talet började 

barnböcker skrivas med syfte att både uppfostra och underhålla. Daniel Defoes Robinson Crusoe är 

ett exempel på en sådan bok som lade grunden för en hel ny genre – robinsonaden (Andrae, 

2001:157). Innehållet i dessa böcker var koncentrerade till äventyr. Under 1800-talet klingade de 

uppfostrande tonerna i ungdomsböckerna av och de skrevs istället med syfte att roa. Romanerna 

som skrevs kopplades då ofta till den miljö de utspelades i – sjöromaner, öromaner, 

vildmarksäventyr, flygböcker och indianböcker etc (Andrae, 2001:159). Motsatsen till dessa böcker 

var vardagsskildringar, något som var mycket ovanligt i pojkböcker. Vardagsskildringarna var 

istället ett typiskt drag i flickböcker.   

 

Andrae (2001:159) frågar sig vad som då är manligt i böcker, och menar att tre typer av mansideal 

från Nordamerika har format pojkböckernas skildringar av manlighet: Den förnäme patriarken, den 

hjältemodige hantverkaren samt ”the self-made man”. Den förnäme patriarken kännetecknas av gott 

uppförande, auktoritet, ägande och pliktmedvetenhet. Den hjältemodige hantverkaren innehar 

egenskaper som ärlighet, lojalitet och självständighet. ”The self-made man” representerade 
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kapitalism, självständighet, rastlöshet, begär efter alkohol och sex samt social eller geografisk 

rörlighet. Dessa tre typer av mansideal ställdes i motsats till vad kvinnorna stod för, nämligen 

fromhet, besinning, ansvar och hem (Andrae, 2001:161). 

 

Moeller (2011:481) genomförde en studie kring serieromaner, och enligt studien sågs dessa böcker 

som pojkböcker. Flickor drog sig för att läsa dessa av rädsla att bli kallade nördar eller bli retade på 

annat sätt. Även datorspel och serietidningar uppfattade flickorna som pojkböcker. Pojkarna som 

deltog i studien var positiva till serieromanen och uppskattade särskilt illustrationerna som fanns i 

boken, som de tyckte klargjorde handlingen. De uttryckte dock att de inte trodde denna typ av 

böcker skulle uppskattas i skolan, där gällde istället en mer traditionell typ av skönlitteratur 

(Moeller, 2011:481).  

 

Som samhället ser ut idag upptäcker pojkar och flickor snabbt vilka böcker som är accepterade för 

dem att läsa – vilka böcker som är för pojkar respektive för flickor. Blir en pojke ”anklagad” för att 

läsa en flickbok av sina kamrater väljer han troligtvis inte samma typ av bok igen, utan ser istället 

till att noga välja en bok som är mer manlig vid nästa tillfälle. Detta fenomen - att välja böcker efter 

vilket kön man har – är mycket vanligare hos pojkar än hos flickor. Flickor väljer oftare böcker som 

anses som typiska pojkböcker medan pojkarna håller sig till pojkböcker (Merisuo-Storm, 

2006:113).   

6.2 Läspreferenser 
 

Moellers undersökning visar att flickor föredrar fiktiva historier om relationer medan pojkarna 

väljer böcker som är faktabaserade, naturvetenskapliga och har fokus på action och handling 

(Moeller, 2011:480). Det är dock viktigt för båda könen med en igenkänningsfaktor i boken, något 

som kopplar ihop berättelsen med deras eget liv, för att läsningen ska kännas meningsfull. Medier 

som skiljer sig från den traditionella boken, såsom serieromaner eller musik ses inte som något man 

sysslar med i skolan. Detta skapar en klyfta mellan skolan och elevernas fritidsläsning.    

 

Moeller (2011:480) menar vidare att flickor tenderar de att fokusera på känslan i boken när de läser 

medan pojkar fokuserar på handlingen och den action som finns. De vill diskutera vilka handlingar 

huvudkaraktärerna utförde, eller inte utförde och varför. Pojkarna fokuserade även nästan uteslutet 

på de manliga karaktärerna i böckerna de läste, något som stod i opposition till flickorna som 

analyserade både manliga och kvinnliga karaktärer i böckerna (Moeller, 2011:480).  
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Resultaten av Farris m.fl. (2009:184) studie visar att pojkarna föredrar ämnen som djur, vetenskap, 

sport och biografier när de läste skönlitteratur. Ofta valdes böcker utifrån hur omslaget såg ut. 

Pojkarna visade också en tendens till att välja böcker som ingick i någon form av serie med 

uppföljare. Detta är något som stödjs av Merisuo-Storm (2006:118) som menar att pojkarna ofta 

väljer böcker där uppföljare finns eftersom de då kan förutse vad nästa bok är för typ av berättelse 

och vad den handlar om. De kan på förhand bestämma om de kommer tycka om boken eller inte. 

Vidare ska huvudkaraktären i boken kännas trovärdig och mänsklig och inte helt perfekt. 

Faktaböcker valdes ofta på grund av de många bilder och fotografier som böckerna innehöll (Farris 

m.fl, 2009:184).   

6.3 Pojkar i mediesamhället 
 

De senaste decennierna har mediesamhället genomgått en stor förändring. Nya digitala medier har 

gjort entré på marknaden och idag har läsningen av skönlitteratur minskat för att ge utrymme åt 

nyare digitala medier (Johnsson-Smaragdia & Jönsson, 2006:520). De nya medierna ses ofta som 

ett hot mot läsningen på grund av att de fråntar barn och unga deras intresse för skönlitteratur. Det 

är då viktigt att påpeka, menar Johnsson-Smaragdia & Jönsson (2006:521), att läsning inte kan 

avskiljas till bara fysiska böcker, det finns många olika typer av texter representerade i olika typer 

av medier. 

 

Pojkar spenderar mer tid med datorer än vad flickor gör, och samma sak gäller i vuxen ålder. Pojkar 

tittar även mer på TV och video, och flickor läser mer traditionell skönlitteratur. Johnsson-

Smaragdia och Jönsson (2006:522) skriver att pojkarna uppfattar medier som serietidningar och 

kvällstidningar som manligt, men skönlitteratur som kvinnligt. Många pojkar fastställde att de inte 

läste böcker överhuvudtaget antingen på grund av att de inte hade lust att läsa eller att de tyckte det 

var tråkigt (Johnsson-Smaragdia & Jönsson, 2006:531).  

 

Att spela datorspel har blivit mer och mer populärt och aktiviteten har ökat kraftigt bland dagens 

tonåringar, och då främst bland pojkar. På tio år har datorspelstiden ökat med tre-fyra timmar i 

veckan. Även ett allmänt användande av datorerna har ökat, inte bara spelandet av datorspel.  

Förklaringen till detta antas vara en förändring i mediestrukturer och medieinnehåll (Johnsson-

Smaragdia & Jönsson, 2006:534). 
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6.4 Tar skolan tillvara på elevernas läskompetenser? 
 
Ewald (2007) menar att eleverna i dagens skola är uppvuxna i en värld där datorspel och andra 

digitala medier är en självklarhet. Det är inte helt enkelt för skolan och lärarna att ta till sig naturligt 

då det behövs andra, nya, textkompetenser för detta som den äldre generationen inte besitter. 

Datorspel är som fiktionsläsning på det vis att när man spelar sker ett möte mellan en ”läsare” och 

en berättelse där läsaren går in i en fiktiv värld (Ewald, 2007:266). En skillnad från att läsa böcker 

är att man i datorspelen handlar genom interaktiv lek, man tävlar, löser problem och vinner olika 

saker. Det är kontrollen och problemlösningen som är det centrala, berättandet i spelet är 

underordnat detta (Ewald, 2007:267). På grund av lärarnas ringa kunskap om de digitala medierna, 

och den utmaning de ger skolan, har denna typ av nya medier bemötts med svalt intresse eller till 

och med misstro. Läraren i just denna studie håller elevernas medieintressen på distans. (Ewald, 

2007:258).  

 

Barn och ungdomar läser allt mindre, något som tros ha att göra med konkurrens från andra, nyare, 

medier. Detta ses i framtiden som ett hot mot utvecklingen av skriftspråket hos barn och ungdomar 

(Ewald, 2007:264). Läraren i Ewalds studie väljer därför i stället litteratur som går tvärtemot 

elevernas egna medieintressen. Hon sätter sin tilltro till barnboksklassiker som Nils Holgersson, 

Pelle Svanslös och Mästerdetektiven Blomkvist.  

 

Precis som lärare ofta väljer traditionell litteratur föredrar de också traditionella typer av lekar och 

aktiviteter. Datorspelen som så många pojkar är intresserade av stängs ute från skolmiljön. Skolan 

blir således en plats som är helt bortkopplad från elevernas fritidsliv, och då framförallt deras 

medieliv. Detta sätter i sin tur gränser för att elever ska få prova och uppleva nya medieformer och 

på så vis begränsas möjligheten till utveckling av deras fantasi och kreativitet (Ewald, 2007:267).  

 

Ewalds (2007) studie visar att läsningen i klassen främst syftar till att träna läsfärdigheter, något 

som inte verkar fungera optimalt då de elever som är mest lässvaga är oengagerade i de böcker de 

måste läsa och därför är frånvarande i sinnet inför uppgiften. Den tysta läsningen kanske därför bara 

stärker de läsare som redan är starka medan de svagas motstånd och osäkerhet inför uppgiften ökar. 

Klassens läsvanor skiljer sig mycket från elev till elev. Ewald (2007:360) ser ett mönster i pojkarnas 

val av skönlitteratur som visar att fantasy, krigsskildringar, äventyr och historia är genrer som väljs. 

Flickorna tycks lite friare i sitt val av litteratur, men de väljer främst böcker om relationer och 

känslor. Ewalds studie visar att skolan inte utmanar deras läspreferenser, utan låter dem vara 
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(2007:371).    

 

Bland det pojkar föredrog att läsa fanns serietidningar, veckotidningar och skräckhistorier. 

Problemet med detta enligt Farris m.fl. är att just texter av denna typ traditionellt sett inte 

förekommit i skolan, något som håller på att ändras (Farris m.fl, 2009:181). 

 

7. Pojkars attityd till läsning 
 
Flickor och pojkar föredrar olika typer av böcker, de har olika intressen och läsvanor. Flickor läser 

mer än pojkar och presterar även bättre i läsförståelsetest. Logan & Johnston (2009:200) menar att 

flickornas bättre läsresultat är en förklaring till att de har en positivare attityd. Det finns en direkt 

koppling mellan attityd och läsförmåga. De som läser bra har en positiv attityd till aktiviteten och 

vice versa. Denna koppling verkar bli starkare med tiden, något som tros ha att göra med den 

återkoppling eleverna får kring sin läsning. Varje gång de läser får de feedback, positiv eller 

negativ, från lärare och föräldrar, och dessa erfarenheter eleven får med sig får betydelse för hens 

attityd i framtiden. Om ett barn exempelvis bara har upplevt negativ kritik i samband med sitt 

läsande kommer hens attityd sannolikt bli negativ till aktiviteten i framtiden (Logan & Johnston, 

2009:201). Studien visade dock att det enbart var pojkarnas läsförmåga som kopplades till deras 

attityd till läsning i skolan, flickornas attityd till läsning i skolan påverkades inte av deras 

läsförmåga. Pojkarna däremot uppvisade resultat som innebar att ju bättre pojkarna var på att läsa, 

desto positivare var de till uppgiften (Logan & Johnston, 2009:207). Då det bara var pojkar som 

visade upp ett samband mellan läsförmåga och attityd till läsning antyder Logan & Johnston 

(2009:210) att prestation i en uppgift är viktigt för pojkar för att skapa en positiv attityd till ämnet. 

Relationen mellan prestation och attityd är mycket tydligare hos pojkar än hos flickor.  

 

Pojkars och flickors attityder till att läsa skönlitteratur utvecklas tidigt i barndomen (Merisuo-

Storm, 2006:112). Om det hem ett barn växer upp i är en miljö där böcker är ett naturligt inslag i 

vardagen är det sannolikt att barnet utvecklar en positiv attityd till böcker och läsning. Barn som 

växer upp omgiven av böcker, och där föräldrarna läser, lär sig ofta läsa utan några större problem, 

och innehar redan en del kunskap när de börjar skolan. De barn som däremot inte växt upp på detta 

sätt och fått samma förutsättningar utvecklar inte samma läsförmåga lika tidigt i livet. En sämre 

läsare läser ofta inte frivilligt, och lär sig därför heller inte att bli bättre (Merisuo-Storm, 2006:112).   

Pojkar, i högre grad än flickor, känner ofta tryck från sina kamrater att inte läsa för att det inte anses 
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som en cool aktivitet. Om pojkarna slutar läsa tränas inte läsförmåga upp och deras 

kunskapsutveckling avstannar. Detta i sin tur gör att pojkarna känner sig sämre, och de börjar känna 

en likgiltighet inför läsningen. En dålig attityd skapas (Merisuo-Storm, 2006:112).  

 

Vilken attityd man har till läsning spelar stor roll när det kommer till elevers oberoende läsning, 

deras engagemang i läsningen, variationen av ämnen/genrer att läsa om, hur mycket de har lust att 

läsa samt även deras läsprestationer i skolan (Logan & Johnston, 2009:199). En mer positiv attityd 

kopplas ihop med hur troligt det är att eleven engagerar sig i läsning. Det har visat sig att flickor har 

en mer positiv attityd till läsning än pojkar, men både flickors och pojkars attityd till läsning är på 

väg ner. Attityden till läsning verkar också gå ner ju äldre eleverna blir. Yngre barn har oftast en 

positiv attityd till läsning medan äldre barn och ungdomar har en mer negativ attityd (Logan & 

Johnston, 2009:200). 

 

Pojkar som tycker det är tråkigt att läsa i skolan har inte alltid samma åsikt när det gäller läsning på 

fritiden. De skiljer mellan skolans läsning och ”livets läsning”. Skolan är en plats som inte har 

någon koppling till pojkarnas intressen och fritid. ”Livets läsning” inkluderar inte bara böcker, utan 

även tv, film, musik, webbsidor och tidskrifter (Merisuo-Storm, 2006:113). Enligt Merisuo-Storms 

studie var flickorna betydligt mer motiverade än pojkarna till att läsa böcker. Skillnaden mellan 

pojkars och flickors attityder blir större ju äldre de blir (Merisuo-Storm, 2006:115).  
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8. Avslutande diskussion 
 

Denna uppsats har behandlat ämnet pojkars läsning med fokus på frågan om varför pojkar inte läser. 

Forskningen delas i denna fråga upp i tre riktningar. För det första finns det forskning som pekar på 

att det i pojkars och flickors hjärnor finns skillnader som påverkar deras läsförmåga. Enligt denna 

forskning finns exempelvis skillnader i frontala cortex mellan män och kvinnor. I denna del av 

hjärnan finns kognitiva förmågor som skulle kunna påverka läsningen. Flickors hjärna utvecklas 

även i snabbare takt än pojkars vilket gör att de mognar snabbare och kan ta till sig komplex 

information tidigare än vad pojkar kan, något som gynnar flickors läsinlärning i skolan medan 

pojkarna hamnar på efterkälken.  

 

En annan riktning som forskningen presenterar är pojkars läsning ur ett sociologiskt perspektiv. 

Denna forskning behandlar ämnet ur ett genusperspektiv och menar att pojkar inte läser på grund av 

att aktiviteten inte anses som manlig. Pojkar saknar idag manliga förebilder som läser, istället möts 

de av idéen att man inte ska läsa, att det bara är flickor och kvinnor som läser. Läsningen blir en 

kvinnlig aktivitet och något som pojkarna således måste undvika för att visa sin manlighet.  

 

Den tredje grenen forskningen presenterar menar att pojkar visst läser, men de har en annan 

repertoar än den som traditionellt tas upp i skolan. Under de senaste åren har den tekniska 

utvecklingen fört med sig många nya medier som används flitigt av ungdomarna. Undersökningar 

som PISA har gjort visar att pojkar ägnar mycket tid åt att spela datorspel, något som inte vanligtvis 

uppmuntras i skolan. Skolans värld och pojkarnas fritids- och medievärld blir två separata saker 

som är helt skilda från varandra. Enligt denna forskning har pojkarna och skolan två helt olika 

repertoarer vilket gör att skolan inte får med sig pojkarna i litteraturundervisningen. 

 

Förklaringarna forskningen tar upp gällande pojkars läsning känner jag mig tudelad till. Jag själv 

dras till förklaringen om att pojkars repertoar inte stämmer överens med skolans, även den gren av 

forskningen som menar att samhällets genuskonstruktioner har med problemet att göra är något jag 

anser rimligt. Om pojkar växer upp i ett samhälle där de lär sig att ”riktiga män” inte läser kommer 

de heller aldrig att utveckla ett intresse för aktiviteten. Istället för att skolan ska distansera sig från 

ungdomarnas, och då speciellt pojkarnas, värld utanför skolan borde de försöka inkorporera 

pojkarnas intressen i undervisningen och ta tillvara på de kompetenser de besitter.  

 

Forskningen som menar att biologiska skillnader gör att pojkar läser sämre och mindre än flickor är 
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något jag ställer mig skeptisk till. Som Taube (2009:123) påpekar är skillnaderna i hjärnan mellan 

könen betydligt mindre än skillnaderna i hjärnan mellan individer. Jag anser då att det är mer troligt 

att problemet skapats i samhället än att det skulle finnas medfött. 

 

Avslutningsvis vill jag peka på att det finns förslag på lösningar till det problem jag behandlat i 

denna uppsats. Molloy menar i sin artikel (2013-04-08) att samhälle och skola måste samarbeta för 

att detta ska ske. Pojkarna behöver fler manliga läsande förebilder, och samhälle och skola bör i 

detta samarbeta för att skapa ett klimat där läsningen inte ses som en kvinnlig aktivitet, och något de 

bör hålla sig borta från för att behålla sin manlighet, utan istället en självutvecklande aktivitet utan 

genusstämpel. 
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