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1. Inledning  

Under de senaste åren har vi matats med information om skolan och att de svenska eleverna, 

främst killarna, har tappat mycket inom läsning utifrån internationella undersökningar. Nu 

senast i PISA-undersökningen,
1
 som presenterades i slutet av år 2013, där det visade sig att de 

svenska elevernas läsförståelse har försämrats avsevärt i jämförelse med läsförståelsen hos 

elever i de andra deltagande länderna. Denna försämring av läsförståelse och läsning hos 

eleverna har kunnat utläsas de senaste åren. Trots att det är en försämring hos både tjejer och 

killar så har debatten främst kommit att kretsa kring killars försämrade läsning och 

läsförståelse då det konstateras att tjejer läser både bättre och oftare än killar. De 

könsskillnader som presenterats i undersökningarna har genom åren skapat flertalet 

diskussioner och debatter där de sociokulturella förklaringarna till dessa skillnader fått störst 

gehör, där det är de förväntningar och konstruktioner som finns kring kön och genus i 

samhället som skapar och förklarar skillnaderna av tjejers och killars läsning. 

Sedan mitten av 1850-talet då det främst var kvinnor som ägnade sig åt nöjesläsning har 

bilden av skönlitteratur och romanen som något kvinnligt hängt kvar menar Lisbeth Larsson, 

professor i litteraturvetenskap med genusvetenskaplig inriktning. Romanen sågs som farlig då 

den troddes fördärva kvinnorna och det fördes många debatter kring den farliga läsningen som 

kvinnorna ägnade sig åt - romanen och att läsa för nöjes skull fick en negativ klang. Däremot 

ansågs den bildande läsningen som männen ägnade sig åt som något positivt, där genrer som 

historiska romaner och facklitteratur hade högt värde – vilket lever kvar än idag.
2
 Jag kan 

utifrån egna erfarenheter från skolans värld se att denna bild av romanen och läsning som 

något negativt och kvinnligt finns kvar hos flertalet manliga elever än idag. De könsroller och 

könsmönster som finns kring läsning är oförsvarbara i dagens tekniska samhälle med ett 

ständigt flöde av information, där läsning är a och o! Har synen på skönlitteratur och romanen 

som något kvinnligt betydelse för killars läsning och försämrade resultat? Jag ska i denna 

uppsats undersöka hur det förhåller sig med de försämringar som påstås finnas vad gäller 

läsning hos tjejer och killar och hur forskare ställer sig till frågan. Vilka förklaringar har givits 

till skillnaderna?   

 

                                                           
1
 PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, Skolverket, Stockholm. 

2
 Lisbeth Larsson, ”Den farliga romanen: läsaren, romanförfattaren och genren”, i Inger-Lise Hjordt-Vetlesen 

(red.), Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Bd 2, 1993, s.319ff. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna litteraturstudie ämnar studera den tidigare forskningens syn på och förklaringar till de 

könsskillnader inom läsning, läsvanor och läslust som presenterats i den senaste PISA-

undersökningen. Med fokus på kön och genus, hur de sociala konstruktionerna påverkar och 

förklarar skillnaderna mellan tjejers och killars läsning, tar jag min utgångspunkt i de 

sociokulturella förklaringarna - men även de biologiska förklaringarna kommer belysas och 

ges utrymme för att ge en större kontext. Ur mitt syfte reser sig följande frågeställningar: 

Hur förklaras skillnaderna mellan tjejers och killars läsning och läsvanor? 

Hur kan debatten kring tjejers och killars läsning förstås i relation till läsningens 

olika syften, nu och historiskt? 

1.2 Disposition  

Litteraturstudien inleds med syfte och frågeställningar för att läsaren ska få en klar bild av vad 

som kommer att behandlas i studien. Vidare i första delen av studien presenteras hur arbetet 

har gått tillväga, urval och metoder klargörs samt vilka avgränsningar som har behövts göras. 

Innan del två, där studien fördjupar sig i den tidigare forskningen och som även besvarar syfte 

och frågeställningar, kommer en bakgrund att presenteras för att placera studien i en vidgad 

och större historiskt kontext för att skapa en förförståelse för problemen inom läsning. Del två 

är indelad i underrubriker där Undersökningar om läsning och läsvanor presenterar de 

undersökningar som har använts i studien för att ge ett bredare perspektiv och tidsspann. 

Andra och tredje underrubriken fördjupar sig i de biologiska respektive de sociokulturella 

förklaringarna till könsskillnaderna. De sociokulturella förklaringarna står i fokus för denna 

studie och ges därför störst utrymme och denna del kommer att tematiseras efter de 

förklaringar som har påträffats i forskningen, såsom Bristen på manliga förebilder, 

Läsningens olika syften samt Skolans literacy och pojkars läsning. I sista delen av studien förs 

en avslutande diskussion kring den tidigare forskningen som presenterats och där mina tankar 

ges utrymme för reflektion och analys.   

1.3 Tillvägagångssätt och urval  

Att göra en konsumtionsuppsats innebär att man konsumerar tidigare forskning kring ett 

specifikt område för att kunna redogöra för vad forskningen säger, menar Febe Friberg i Dags 
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för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.
3
 Utifrån Linköpings 

universitets bibliotek har sökningar gjorts i databaser som exempelvis ERIC, UniSearch, 

DIVA samt LIBRIS. Sökorden har varit läsning, skönlitteratur, genus, kön, tjejer/killar, 

flickor/pojkar, läslust i olika kombinationer, vilka även har översatts till engelska för att 

bredda forskningsfältet och finna relevanta internationella källor och referenser. 

Vid en litteratursökning är det viktigt att inte begränsa sig utan att försöka få en översikt av 

området samt att försöka förhålla sig kritiskt för att kunna ta reda på vad det är man är ute 

efter. Av Friberg benämns denna metod som Helikopterperspektiv och ett sätt att genomföra 

denna metod är att läsa sammanfattningarna i den sökta litteraturen, för att se om de har 

relevans för studien. I de sammanfattningar som jag har studerat har mitt främsta fokus varit 

på könsskillnaderna vid läsning för att kunna se om den sökta litteraturen passar in i studien. 

Friberg belyser att det är viktigt att även efter sökningen, i själva läsningen och 

skrivprocessen, fortsätta att ha ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen och urvalet.
4
  

Även Lennart Hellspongs och Per Ledins metod som presenteras i I vägar genom texten: 

handbok i brukstextanalys har varit till hjälp i urvalsprocessen.
5
 Deras metod bygger på att 

studiet av texten har olika sätt att utreda och undersöka vad texten säger och vad den handlar 

om och ett sätt att göra detta är att studera teman, där makroteman och mikroteman utgör en 

utgångspunkt för att finna relevanta texter. Hellspong och Ledin menar på att man genom att 

se textens makrotema kan utläsa textens huvudinnehåll, vilket har varit till stor hjälp för mig 

då jag har studerat titlar, rubriker och även läst sammanfattningar för att utläsa texternas 

makroteman och deras relevans.
6
 Jag har även använt mig av Christina Forsbergs och Yvonne 

Wengströms metod som bygger på att vid en litteraturstudie systematiskt söka tidigare 

vetenskapliga empiriska studier för att sedan kritiskt granska dessa och sedan sammanställa 

den utvalda litteraturens syfte och resultat inom det aktuella området.
7
 Steg för steg går 

metoden in på hur studien ska och bör genomföras där aspekter som avgränsningar, formulera 

ett syfte med tillhörande frågeställningar tillsammans med att söka fram relevant litteratur är 

delar i metoden.
8
  

                                                           
3
 Febe Friberg, (red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, 2., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012. 
4
 Friberg, s.135ff. 

5
 Lennart Hellspong & Per Ledin, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 1997. 

6
 Hellspong, s.118f. 

7
 Christina Forsberg & Yvonne Wengström, Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och 

presentation av omvårdnadsforskning, 3. uppl., Natur & Kultur, Stockholm, 2013, s.30. 
8
 Forsberg & Wengström, s.80. 
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Under urvalsprocessen har relevanta statliga utredningar, avhandlingar och 

forskningsrapporter sökts fram och dessa ligger till grund för denna litteraturstudie. Dessa 

källors referenslista har även studerats för att utöka och finna fler aktuella källor. Väsentliga 

artiklar, både svenska som internationella, har använts för att vidga perspektivet och skapa en 

större kontext kring studiens område. Jag har tagit del av undersökningar från Statens 

Offentliga Utredningar (SOU) och rapporter från Skolverket som bör anses som trovärdiga då 

SOU:s undersökningar och utredningar görs på uppdrag från regeringen samt att Skolverket 

ansvarar för kvalitén i skolan och är ett oberoende organ. Några av de undersökningar och 

rapporter som jag har funnit särskilt intressanta är bland annat hämtade från Delegation för 

jämställdhet i skolan, DEJA, som gavs ut på uppdrag från Utbildningsdepartementet och hade 

som mål att undersöka jämställdhet i skolan under perioden 12 juni 2008 till 30 augusti 2010. 

Syftet med DEJA är att sammanställa och sprida kunskap om jämställdhet och genus i skolan. 

Pedagogikprofessor Inga Wernerssons rapport Könsskillnader i skolprestationer – idéer om 

orsaker?
9
 och Martin Ingvars, professor i integrativ medicin vid institutionen för klinisk 

neurovetenskap på Karolinska institutet, rapport Biologiska faktorer och könsskillnader i 

skolresultat: ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för 

analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer jämfört med flickors
10

 finns 

tillgängliga i DEJA-serien och har kommit till användning i studien. En av de starkaste 

rösterna inom mansforskning som studerat manlighetsideal och maskulinitetskonstruktioner 

vid State University of New York är professor Michael S. Kimmel vars rapport Pojkar och 

skolan: ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen” även den finns presenterad i DEJA-serien 

och har använts i min studie.
11

  

Jag har tagit del av PISA:s undersökning från år 2012, som är en internationell studie och en 

del i OECD:s
12

 arbete där 15-åriga elevers förmågor inom läsförståelse, naturvetenskap och 

matematik undersöks och testas vart tredje år med syfte att se hur länders utbildningssystem 

står sig i ett internationellt perspektiv. Undersökningen sker i över sextio länder för att 

utvärdera vilken kvalité och likvärdighet de olika ländernas utbildningssystem har samt för att 

mäta den kunskap och de färdigheter som anses vara betydande för eleven i det vuxna livet - 

                                                           
9
 Inga Wernersson, Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker?, Fritze, Stockholm, 2010. 

10
 Martin Ingvar, Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat: ett diskussionsunderlag för Delegationen 

för jämställdhet i skolans arbete för analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer jämfört med 

flickors, Fritze, Stockholm, 2010. 
11

 Michael S. Kimmel, Pojkar och skolan: ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen", Fritze, Stockholm, 2010. 
12

 Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling.  
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livet efter skolan – där hur skolkunskapen används står i fokus.
13

 Utgångspunkterna för PISA 

grundar sig i det teknologiska samhälle som vi lever i där det krävs en bredare och vidare 

kompetens för att förstå och kunna granska information kritiskt, som ger individen 

möjligheten att ta ställning, inhämta kunskap samt att hålla sig informerad inom de olika 

ämnesområdena. Dessa kunskaper och kompetenser benämns som literacy. I PISA-

undersökningen definieras literacy inom läsning som:  

En individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina 

egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället. Utöver avkodning och 

ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt förmåga att använda läsning för att 

uppnå sina mål i livet.
14

   

Det handlar inte om att lära sig att läsa utan om att kunna använda läsning som ett redskap för 

att lära sig. De områden som ligger till grund för och utvärderas i PISA-undersökningen är 

innehålls-, kompetens- och sammanhangsdimension, alltså olika typer av texter såsom: 

löpande eller icke-löpande, skrivna av författare eller meddelandebaserade, berättelser eller 

redogörelser,
15

 samt läsprocesser vid läsning och dens sammanhang.
16

 Urvalsprocessen till 

PISA-undersökningarna är noga kontrollerad och genomförd av forskare och experter från de 

deltagande länderna där de texter och uppgifter som används har tagits fram efter noggrann 

avvägning, vilket ger testet en hög validitet och trovärdighet. Likaså med de översättningar 

som görs av dessa tester och uppgifter, som genomgår flertalet faser av flertalet översättare 

och kontrollanter för att till slut granskas av experter – för att kunna skapa ett likvärdigt test.  

Dock är det många forskare och akademiker som ställer sig kritiska till PISA-

undersökningarna då de anser att det som testas inte ger en rättvis bild av skolan och eleverna. 

En av dessa kritiker är den danske professorn Svend Kreiner som menar på att de tolkningar 

som görs av resultatet från undersökningarna inte är tillförlitliga och kan tolkas på många 

olika sätt.
17

 I The Guardian publicerades nyligen ett protestbrev, riktat till ansvarig för PISA 

på OECD, från ett åttiotal akademiker - främst skolforskare och professorer, från olika 

länder.
18

 Precis som Kreiner poängterar anses resultaten i undersökningarna vara missvisande, 

i protestbrevet lyfts testen även upp som skadliga för eleverna och skolan då exempelvis 

resultaten från undersökningarna har fått för stor betydelse för de deltagande länderna då de 

                                                           
13

 PISA 2012, s.17f. 
14

 PISA 2012, s.18. 
15

 PISA 2012, s.107. 
16

 PISA 2012, s.19. 
17

 Jenny Küttim, Håkan Svensson & Tove Svenonius, Tolkning av elevers tester ifrågasätts, Sveriges Radio, 

Publicerad: 2011-04-12 kl 03:02. 
18

 Paul Andrews m.fl., “OECD and Pisa tests are damaging education worldwide – academics”, The Guardian, 

Publicerad: 2014-05-06. 
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vill förbättra sin rankning - vilket leder till jämförelser mellan deltagande länder. Länders 

skolpolitik och den praktiska undervisningen i skolan har även den blivit anpassad efter 

resultaten från PISA-undersökningarna, vilket kritikerna anser ohållbart. Vad som testas och 

vad det är som inte testas i undersökningen tar de också upp i sin kritik, där de poängterar att 

OECD är en organisation baserad på ekonomisk utveckling vilket krockar med skolans mål 

som inte främst är att förbereda elever för arbete och anställning utan i första hand handlar om 

att förbereda och lära eleverna om demokrati, moral och personlig utveckling.
19

  

1.4 Avgränsningar  

Ämnet läsning är så pass komplext och kan oavsett ålder bindas samman eftersom exempelvis 

pojkars läsning påverkar hur de som killar ser på läsning samt även hur de senare som män 

förhåller sig till läsning – mansforskning har betydelse för pojkforskning och vice versa. Med 

detta sagt vill jag reservera mig för de böcker som tydligt handlar om kvinnor/män eller 

flickor/pojkar men som har valts ut till denna studie ändå, då de anses ge relevans och skapa 

en förståelse kring tjejers och killars läsning oavsett ålder. Skola definieras olika inom 

forskningen, ofta åsyftas den nioåriga grundskolan och inte gymnasiet, vilket har krävt 

noggrannhet och uppmärksamhet för att utläsa vad forskningen syftat på, exempelvis PISA-

undersökningen som genomförs på femtonåringar. Jag anser dock att resultatet från liknande 

undersökningar går att applicera även på gymnasieskolan då grunden för läsning och 

läsutveckling inleds och utvecklas i tidigare åldrar. Ett annat dilemma har varit om 

avgränsningen enbart ska vara skolans läsning men eftersom läsning är något som 

förekommer konstant och inte bara i skolan utan även på fritiden har den avgränsningen inte 

kunnat genomföras –fokus är främst på skolmiljön. 

Läsning är ett för stort område att undersöka då det innefattar alla former av läsning såsom: 

brukstexter, tidningar, facklitteratur, e-böcker, lyrik etc. Jag har därför valt att först och främst 

begränsa mig till läsning av skönlitteratur och främst romaner i ett skolperspektiv. Men 

studiet av läsning och läsförståelse är svårt att isolera då skönlitteratur och brukstexter 

samspelar med varandra och forskningen kring dessa går ihop. Mycket av den litteratur som 

använts i denna studie behandlar läsning i ett vidare fält, men jag anser att den även går att 

applicera på just min studie där skönlitteratur är i fokus. Forskning som behandlar läsning 

utifrån elever med läs- och skrivsvårigheter eller utifrån faktorer som exempelvis klass och 

etnicitet har inte behandlats i denna studie då det inte finns utrymme att ta med alla aspekter 

                                                           
19

 Andrews, Paul m.fl.  
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av läsning. Det finns som sagt en uppsjö av förklaringar till skillnaderna mellan tjejers och 

killars läsning, de biologiska faktorerna kommer att nämnas för att skapa en bredare kontext. 

Jag har valt att enbart studera den forskning som har publicerats från år 2000 och framåt då 

ämnet känns så pass tidsbundet och dagsaktuellt att den forskning som bedrivits kring läsning 

tidigare kan vara svår att applicera på dagens samhälle, där tekniken tagit större utrymme. 

Detta bör också vara en faktor som tagits hänsyn till i dagens forskning. Den senaste PISA-

undersökningen genomfördes år 2012 och publicerades år 2013 så det har knappt kommit 

någon forskning som grundar sig på just den senaste undersökningen, dock finns det en 

uppsjö av forskning kring PISA-undersökningen år 2009 och de tidigare som kommer att 

behandlas då jag anser att de ger relevans även för den senaste PISA-undersökningen då 

resultaten har gått i samma riktning. 

1.5 Definitioner och begreppsförklaringar 

Det är många begrepp som kan misstolkas eller är tvetydiga, och därför behöver de centrala 

begreppen för studien presenteras och definieras. Genus och kön är centrala begrepp för 

denna studie. Professor Yvonne Hirdman hävdar i Genus: om det stabilas föränderliga former 

att genus är den sociala konstruktionen av kön medan kön är den biologiska konstruktionen, 

där mannen är normen.
20

 I denna uppsats kommer könen att benämnas tjejer/killar då jag 

anser att begreppen inrymmer även flickor/pojkar som den tidigare forskningen ofta benämner 

könen som. Forskning rörande yngre barns läsning har påverkan på de äldre barnens, då 

läsning är så pass komplext och rör sig utanför åldrar.  

Ett förtydligande kring begreppen läsning och läsförståelse är också nödvändigt att göra. I 

Nationalencyklopedin förklaras läsning som konsten att läsa där avkodning och förståelse är 

viktiga för en god läsfärdighet.
21

 Gunilla Molloy, fil.dr. i svenska med didaktisk inriktning, 

förklarar begreppet ”literacy” i När pojkar läser och skriver som ett komplext begrepp som 

innehåller och skildrar läsförståelse, läskunnighet, olika språkliga praktiker samt olika 

textgenrer, där exempelvis sms är en modern form av literacy.
22

 Literacy är alltså ett begrepp 

som används vid läsning som en beteckning av förmågan att läsa och skriva understryker Ulf 

Fredriksson och Karin Taube i Läsning, läsvanor och undersökningar där de även förklarar 

                                                           
20

 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003. 
21

 Nationalencyklopedin (NE), ”läsning”, Hämtad: 2014-04-10, http://www.ne.se/l%C3%A4sning/247273. 
22

 Gunilla Molloy, När pojkar läser och skriver, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s.14. 
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läsvanor med vad man läser och hur ofta man läser.
23

 Båda dessa syner på literacy inbegriper 

samma område, där förmågan att läsa och skriva enligt mig även ingår i Molloys komplexa 

syn på literacy – det är så jag har valt att definiera literacy i denna undersökning, som ett 

komplext begrepp innehållande även förmågan att läsa. Slutligen måste det påpekas att 

genrebeteckningarna skönlitteratur och roman flitigt används i uppsatsen och att det är dessa 

som åsyftas när läsning diskuteras.  

1.6 Kvinnlig läsning och den farliga romanen  

Debatten kring läsning går att förstå utifrån ett historiskt perspektiv då läsning alltid har varit 

omdebatterat, i synnerhet i termer av kvinnor och mäns läsning. Olika aspekter kommer 

presenteras i den här bakgrundsdelen, såsom den farliga romanen, skönlitteraturen som nyttig 

och slutligen skolans syn på skönlitteratur och romanen för att skapa en förförståelse för 

dagens syn på fenomenet. 

I slutet av 1600-talet var det en majoritet av Sveriges befolkning som kunde läsa. Detta 

förklarar Håkan Borgström i sin bok, Den hemliga koden: aktuell forskning om läsning, att 

läsning tidigare var något som enbart lärda män besatt kunskap inom, men i och med 

katekesen och husförhörens spridning runt om i Sverige kom läsförmågan att spridas och 

utvecklas hos alla.
24

 Läsning sågs från början som ett manligt område där det var mannen som 

hade expertisen och kunskapen inom området, menar Fredriksson och Taube men i takt med 

kyrkans reformerande läsning, där det var kvinnorna i hemmen som var tvungna att hjälpa 

barnen att lära sig läsa, kom kvinnan med tiden att bli en bättre läsare än mannen.
25

 År 1842 

inrättades folkskolan i Sverige med mål att skapa goda kristna medborgare med en stark 

fosterlandskärlek där läskunnighet kom att inta en stor roll och betydelse för att förmedla 

dessa budskap.
26

  

Larsson belyser att i takt med att den nya samhällsgruppen borgarna växte fram under början 

av 1800-talet, kom även borgarkvinnorna att få betydelse och så även skönlitteraturen som 

blev en viktig del i dessa kvinnors inskolning i den nya rollen.
27

 Under seklet utvecklas 

läsning till att bli en legitim aktivitet för borgarkvinnorna att ägna sig åt eftersom bildning blir 

                                                           
23

 Ulf Fredriksson & Karin Taube, Läsning, läsvanor och läsundersökningar, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2012, s.24ff. 
24

 Håkan Borgström, Den hemliga koden: aktuell forskning om läsning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2006, s.9f. 
25

 Fredriksson & Taube, s.50. 
26

 Fredriksson & Taube, s.50. 
27

 Lisbeth Larsson, ”Om värdet av att läsa skönlitteratur”, i Läsarnas marknad, marknadens läsare: en 

forskningsantologi, Fritze, Stockholm, 2012, s.156. 
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oerhört viktigt, poängterar Ann Steiner i Litteraturen i mediesamhället.
28

 Steiner är lektor 

inom förlags- och bokmarknadskunskap och menar på att romanens inträde på marknaden 

under samma tid var omdebatterad och det fanns en stor oro att romanen skulle fördärva 

kvinnan då den sågs som farlig, osedlig och onyttig medan den manliga läsningen sågs som 

nyttig, då den behandlade nödvändig läsning, så som faktalitteratur och andliga texter. Det var 

inte bara det att kvinnor läste onyttig litteratur och enbart för nöjes skull, de läste även på fel 

sätt eftersom de lät sig helt och hållet uppslukas känslomässigt.
29

 Larsson menar att 

romanläsning ansågs som något osunt som gjorde kvinnan drömsk, orealistisk och allt för 

känslosam, som gjorde att hon tappade intresset för omgivningen - hon blev helt enkelt 

inkapabel att leva och det fanns risk för hennes mentala hälsa.
30

 Debatten och oron kring den 

farliga romanen förekommer även i romaner från den aktuella tiden - författade av såväl 

kvinnor som män.
31

  

En annan framväxande genre under mitten av 1800-talet var ungdomslitteraturen som med 

sina flick- respektive pojkböcker skildrar idealbilden av den borgerliga kvinnan och mannen, 

framförallt i B Wahlströms ungdomsböcker.
32

 Marika Andræ tar upp detta i sin avhandling 

Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-

1944 där hon menar att det karakteristiska för flickböckerna är genrer som familjeromaner 

eller rådgivningslitteratur där hemmet är miljön för handlingen och ett vanligt tema är 

relationer av olika slag mellan könen. För pojkar är det främst historiska romaner och 

reseskildringar som skildras i pojkböckerna,
33

 relationer är inte i fokus som de är i flickböcker 

och om relationer behandlas så är det relationer mellan andra män i en homosocial sfär.
34

 

Fram till 1900-talets början var litteraturen i skolundervisningen sparsamt använd och dess 

främsta syfte var att fostra, poängterar Annette Ewald, universitetslektor i svenska med 

didaktisk inriktning, som i sin avhandling Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår undersökt fyra skolor och hur de läser fiktion samt hur valet av dessa 

böcker går till.
35

 Hon menar på att litteraturen förr innehöll moraliska och religiösa inslag som 

                                                           
28

 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället, 2., uppdaterade, rev. och något utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2012, s.173. 
29

 Steiner, 2012, s.174. 
30

 Larsson, 1993, s.320. 
31

 Larsson, 2012, s.156. 
32

 Marika Andræ, Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-

1944, B. Wahlström, Diss. Uppsala: Univ., 2001, Stockholm, 2001, s.243. 
33

 Andræ, s.14. 
34

 Andræ, s.245. 
35

 Annette Ewald, Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår, Lärarutbildningen, 

Malmö högskola, Diss. Lund: Lunds universitet, 2007, Malmö, 2007. 
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var tydligt förankrade i kyrkan. Synen på romanen kom även att påverka skolan då det blev 

skolans uppgift att skydda eleverna från denna ”fördärvliga nöjesläsningens verkningar”.
36

 

Mot detta satte sig Ellen Key, då hon förespråkade den lustfyllda läsningen, som med sitt 

intåg i skolans värld kom att omvandla språkämnet svenska till ett litteraturämne. Denna form 

och syn på litteratur och läsning höll i sig fram till andra världskriget då man efter kriget ville 

ha ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.
37

 För att bygga upp det nya och bättre samhället 

användes litteraturen för att fostra medborgarna och där, med hjälp av litteraturen, skapades 

en ny livsstil enligt Steiner, där bildning fick hög status. Läsning kom därför att bli på 

modet.
38

 De kampanjer som under 40- och 50-talet drevs kring läsning hade som mål att få ett 

mer bildat samhälle, dock riktades kampanjerna främst till mannen och hans bildning. 

Läsning och litteraturen kom för många att användas som en klassresa då arbetarna genom att 

läsa litteratur visade ”att de inte var simpla människor utan kloka och strävsamma”.
39

 Att läsa 

skönlitteratur ansågs vara en väg till att bli en bättre människa, att få ett bättre arbete samt att 

utvecklas till att bli en duglig medborgare då en av grundtankarna om skönlitteraturen var att 

den hade en förmåga att förändra.
40

  

Under den aktuella tiden kom bokcirklar återigen att blomma upp. De kvinnliga bokcirklarna 

med moderna romaner hamnade mitt i debatten då de ansågs som problematiska eftersom 

kvinnors nöjesläsning inte passade in i tanken om läsning som något bildande.
 
Det ansågs 

sedan tidigare att kvinnor läste sämre litteratur än männen och även om de läste mer än 

männen så var det som mannen läste mer betydelsefullt och bättre där genrer som 

arbetarlitteratur och realism föredrogs. Män ansågs vara bättre på att analysera och reflektera 

kring litteraturen - det manliga läsandet var helt enkelt normen.
41

 Även in i modern tid är 

”kvinnolitteratur” och exempelvis chick-lit något som man fortfarande ser ner på och de 

genrer med flest manliga läsare är de som än idag anses vara de viktigaste inom litteratur.
42

 

Där de passionerade läsarna under 1800-talet sades förlora vett och sans och sinne för livets realiteter 

genom att gå in i fiktionens värld, skildrar 2000-talets romaner snarare hur läsarinnan genom sin läsning 

kommer till insikt om livets väsentligheter.
43

  

                                                           
36

 Ewald, s.109. 
37

 Ewald, s.109ff. 
38

 Ann Steiner, ”Läsning som livsstil” i: Björkman, Jenny & Fjæstad, Björn (red.), Läsning, Makadam, 

Göteborg, 2013, s.87ff. 
39

 Steiner, 2013, s.89ff. 
40

 Steiner, 2013, s.88. 
41

 Steiner, 2013, s.90f. 
42

 Steiner, 2012, s.174. 
43

 Larsson, 2012, s.164. 
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Denna diskussion kring läsning och romanen som något farligt har kommit att blomma upp 

under årens lopp menar Larsson, exempelvis under 70-talet, men då debatten kretsade mer 

kring det våldsamma innehållet än genre och estetik.
44

 År 2006 rörde diskussionen boken i sig 

och hur den används som en typ av accessoar för att signalera bildning.
45

 Steiner konstaterar 

”att läsning är och har alltid varit en fråga om status och prestige”
46

 där inte bara 

socioekonomiska faktorer påvekar utan även utbildning och kön har betydelse för läsning. 

Kvinnlig läsning har alltid setts som mindre värd i förhållande till manlig läsning, och dessa 

uppfattningar som vi har skapat, då som nu, kring kvinnlig respektive manlig läsning är 

viktiga att belysa då det exempelvis är vanligt att många kvinnor nervärderar sin egen läsning 

och den litteratur de läser än idag.
47

  

I Läroplanen för gymnasieskolan 2011 går det att utläsa att skolans värdegrund och uppgift 

som verksamhet vilar på demokratisk grund och att skolan har som uppgift att främja elevers 

lärande och utveckling på ett sätt som skapar trygghet, förståelse och medmänsklighet. Bland 

annat ska skolan ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt 

och manligt”.
48

 Skolan ska även främja elevernas förståelse för andra människor genom att 

”[e]n trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder”.
49

 Dessa två viktiga utgångspunkter bör genomsyra skolan och 

undervisningen inom alla ämnen. Ämnet svenska har bland annat som syfte att eleverna ska få 

läsa skönlitteratur för att utveckla sina förmågor kring sin egen identitet och självinsikt. Att 

läsa skönlitteratur kan öppna nya dörrar och vidga läsarens perspektiv och tankesätt.
50

 Vidare 

står det i det centrala innehållet, för Svenska 1, att skönlitteratur från olika tider och kulturer 

ska behandlas samt att undervisningen även ska innehålla skönlitteratur som är författad av 

både kvinnor och män.
51

 Som vi har sett, har läsning historiskt varit omdebatterat, framför allt 

eftersom läsning har ansetts påverka människor, i synnerhet kvinnor. Däremot är det tydligt i 

dagens kursplan att just denna förmåga hos skönlitteraturen att vara personlighetsutvecklande 

värderas lika högt som litteraturen som en väg till bildning genom så kallade centrala verk.  

                                                           
44

 Larsson, 2012, s.164. 
45

 Steiner, 2013, s.87. 
46

 Steiner, 2012, s.171. 
47

 Steiner, 2012, s.172. 
48

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, s.6. 
49

 Lgy11, s.5. 
50

 Lgy11, s.160. 
51

 Lgy11, s.162. 
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2. Tjejers och killars läsning och läsvanor  

2.1 Undersökningar om läsning och läsvanor 

Utifrån den senaste PISA-undersökningen som gjordes år 2012, där 4600 elever deltog runt 

om i Sverige, går det att konstatera att svenska elevers resultat i läsning har sjunkit 

kontinuerligt. Medelvärdet för de svenska eleverna på lästestet var 483 poäng och är under 

genomsnittet för de deltagande undersökningsländerna som är 496 poäng.
52

 För att kunna 

applicera den senaste PISA-undersökningen i en större kontext ställs den mot Fredrikssons 

rapport ”Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009, Resultat från PISA-

undersökningarna.”
53

 Fredriksson är docent på Stockholms universitet vid avdelningen för 

internationell pedagogik med fokus på läsning och läsundervisning och har studerat 

förändringarna inom läsning utifrån PISA-undersökningarna som gjordes år 2000 och 2009. 

Han menar att försämringen har skett inom de tre testade områdena i läsning som testas: att 

söka och inhämta information, att sammanföra och tolka samt att reflektera och utvärdera. I 

PISA-undersökningen från år 2000 var de svenska elevernas medelvärde på lästestet 516 

poäng var då över medelvärdet för OECD-länderna. Vid år 2009 års undersökning hamnade 

eleverna på samma nivå som medelvärdet för de undersökta länderna på 497 poäng.
54

  

Utifrån de tidigare undersökningarna fastslår Taube, professor emerita i pedagogiskt arbete 

med fokus på barn och ungdomars läsning i ett internationellt perspektiv, i ”Flickors och 

pojkars förmåga och lust att läsa” att vid den digitala läsningen är det hälften så stor 

prestationsskillnad som mellan könen.
55

 Sverige är nu det land där resultatet försämras mest, 

vilket konstaterades i den senaste PISA-undersökningen. Av resultatet i läsförståelse går det 

att urskilja en tydlig skillnad mellan könen - till flickornas fördel, både i den traditionella 

läsningen som den digitala, men det har överlag skett en försämring för båda könen. Från 

PISA-undersökningen 2012 är flickors medelvärde i resultatet för läsförståelse 509 poäng och 

pojkars 458 poäng vilket kan ställas mot medelvärdet i OECD-länderna som för flickor var 

515 poäng och 478 poäng för pojkar.
56

 Vidare kan dessa siffror jämföras med Fredrikssons 

rapport där medelvärdet för flickor år 2000 var 536 poäng och år 2009 var det 521 poäng. För 

                                                           
52

 PISA 2012, s.124. 
53

 Ulf Fredriksson, ”Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009: resultat från PISA-

undersökningarna”, i  Läsarnas marknad, marknadens läsare : en forskningsantologi, Fritze, Stockholm, 2012. 
54

 Fredriksson, s.98ff. 
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 Karin Taube, ”Flickors och pojkars förmåga och lust att läsa” i Björkman, Jenny & Fjæstad, Björn (red.), 

Läsning, Makadam, Göteborg, 2013, s.103. 
56

 PISA 2012, s.133. 
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pojkar, respektive år, var poängen 499 och 475. Båda könen har helt klart försämrat sin 

läsning, men den största skillnaden finns hos pojkarna.
57

  

I ”Flickors och pojkars läsning” fördjupar sig Taube ytterligare i dessa undersökningar.
58

 Hon 

redogör för hur undersökningarna har gått till, om det har haft betydelse för resultatet vilken 

typ av text som använts samt om svarsmöjligheterna påverkar resultatet.
59

 Enligt Maria 

Ulfgard, universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, är 

det just detta, utformningen av PISA-undersökningarna, som många forskare ställer sig 

kritiska till. Detta eftersom undersökningarna har en tendens att lägga tyngdpunkten på 

läsfärdighet och läskompetens - alltså mer kring färdighetsförmågor inom läsning – vilket 

Ulfgard presenterar i ”Och så vad det pojkarna…”.
60

 Kritiken riktar sig mot att testerna borde 

vara mindre fokuserade på färdighetsförmågor och istället ha en större kulturell anknytning 

med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som undersöks och testas.
61

 Form och innehåll 

påverkar pojkars resultat konstaterar Taube då det har visat sig att pojkar presterar bättre om 

de tycker texterna är intressanta och har en manlig huvudkaraktär, vilket för flickor inte har 

någon betydelse. Längre texter är till pojkars nackdel och flickor är mer överlägsna på 

berättande texter och när det krävs reflektion och värdering av texten. Som en förklaring till 

dessa aspekter presenterar Taube flickors större läserfarenhet och att de texter som behöver 

reflekteras och värderas ofta kräver öppna svar vilket är till nackdel för skrivovilliga pojkar. 

Flickors fördel vid läsning av skönlitteratur var avsevärt större än vid läsning av sakprosa 

vilket förklaras av Ulfgard med att pojkar läser mer faktaorienterar och målinriktat.
62

  

Ulfgard lägger in en brasklapp att flickor ofta får bättre resultat än pojkar vid standardiserade 

tester och har därför valt att undersöka utgången för läsning på fritiden som presenterats i 

undersökningarna. Hon konstaterar att det har skett en årlig försämring även inom detta 

område av läsning och att även här presterar flickor bättre än pojkar.
63

 I undersökningar, stora 

som små, kring läsning, nationellt som internationellt, framkommer samma resultat - kvinnor 

läser mer än män. Men det finns även skillnader inom könen - högutbildade män läser mer än 
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58

 Karin Taube, ”Flickors och pojkars läsning” i Stefan Samuelsson, Dyslexi och andra svårigheter med 

skriftspråket, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2009, s.111f. 
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lågutbildade män menar Ulfgard,
64

 vilket även Lars Höglund, professor vid Göteborgs 

universitet på biblioteks- och informationsvetenskapsenheten, instämmer med. I ”Bokläsning i 

skiftet mellan traditionella och digitala medier” poängterar dock Höglund att det gäller oavsett 

kön.
65

 Professor Lena Kåreland, forskare inom barnlitteratur, instämmer och menar att 

människor med hög socioekonomisk status läser mer än de människor med låg, vilket hon 

presenterar i Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skolan och lärarutbildning. Boken 

är ett resultat av ett forskningsprojekt kring läsning, läsvanor och litteraturförståelse inom 

svenskämnet och där lärarutbildningen belyses och argumentation för litteraturens värde förs 

av bokens författare där Kåreland är huvudredaktör.
66

 Kåreland menar att även yngre 

ungdomar läser mindre än äldre, men det är ett faktum att kvinnor, oavsett ålder, läser mer än 

män. Men Ulfgard menar att yngre barn läser lika mycket, oavsett kön, vilket hon förklarar 

med att de håller på att erövra sina läsfärdigheter och som för flickors del ökar i takt med 

skolåren, de blir bokslukare medan pojkar i samma takt tappar intresset och läslusten.
67

 

I PISA-undersökningen testas olika texttyper och läsnivåer utifrån en nivåskala där elever 

som hamnar på eller under nivå 2 anses ha svaga läsfärdigheter, de elever som hamnar på eller 

över nivå 5 kan förstå mycket komplicerade läsuppgifter.
 
I ett genomsnittligt OECD-land är 

det 18 % av eleverna som inte kommer över nivå 2 och för Sverige är den siffran 23 %. För de 

elever som ligger på nivå 5 och över, är genomsnittet bland OECD-länderna 8 % vilket även 

är detsamma i Sverige.
68

 Utifrån statistik kan konstateras att andelen elever med svaga 

läskunskaper har ökat under åren och att de starka läsarna har minskat.
69

 Fredriksson och 

Taube konstaterar att läsengagemang, läsintresse och läsning av skönlitteratur har stor effekt 

på de skillnader som finns mellan könen i läsning. De har tillsammans varit nationellt 

ansvariga för läsdelen i PISA 2009 och 2012 och presenterar i Läsning, läsvanor och 

läsundersökningar de resultat och faktorer kring läsning och läsvanor som konstaterats utifrån 

internationella undersökningar, som PISA och PIRLS. De belyser att även hemmiljön har 

betydelse för barnets utveckling och läsning, där faktorer som ekonomiska resurser, 

föräldrarnas utbildning och värderingar är avgörande.
70

 Författarna fastslår att den 

nedåtgående trenden i läsning har flertalet förklaringar förutom de biologiska och 
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miljömässiga faktorerna, såsom elevers socialekonomiska bakgrund och lärarens erfarenhet 

och metoder i undervisningen, som alltså har visat sig påverka elevers läsning.
71

 I Fredriksson 

och Taubes bok samt i Taubes ”Flickors och pojkars förmåga och lust att läsa” nämns 

miljömässiga och biologiska faktorer som orsak till könsskillnaderna vid läsning och som 

kommer presenteras närmare i kommande avsnitt.   

2.2 Biologiska förklaringar till könsskillnaderna 

Som en motpol till de vanligare sociokulturella förklaringarna till skillnaderna mellan tjejers 

och killars läsning presenteras här, som en kontrast, de biologiska faktorerna av Martin 

Ingvar. De biologiska faktorerna behövs tillsammans med faktorer som arv och miljö för att 

förstå hjärnans utveckling och i sin tur individens utveckling. Några av dessa biologiska 

förklaringar till skillnaderna menar Ingvar kan ses som självklara, såsom mognadshastighet, 

muskelmassa, benstruktur, könets anatomi och skillnader i könshormoner mellan kvinnan och 

mannen, där X-kromosomen är den kromosom som båda könen har och som är den som bär 

på de livsavgörande generna.
72

 Könskromosomen påverkar inte bara beteendet utan även 

utvecklingen av och formen på hjärnan, kvinnans hjärna är som störst och färdigutvecklad vid 

10-11 årsålder och mannens vid 14-15 årsålder, vilket förklarar pojkars senare mognad. Vid 

puberteten förändras mönster i barnets beteende och hens sociala interaktion med omvärlden, 

vilket medför att barnet under skoltiden är känsligare för hormonpåverkan än senare i livet.
73

   

Förmåga att leda sin egen inlärning är något som utvecklas senare hos pojkar och kan enligt 

Ingvar vara en orsak till varför pojkar presterar sämre än flickor. Pojkar har en fördel i spatial 

förmåga men vid moment som kräver koncentrationsförmåga har de en nackdel, vilket kan 

förklara bristen i språkliga förmågor. I Ingvars rapport har det framkommit att det med 

avseende på mognadstakt, kognitiv funktion och emotionell styrning finns tydliga 

könsskillnader och att dessa inte enbart har sociala orsaker. Detta leder till att det ställs högre 

krav på skolans utformning och arbetssätt för att minska könsskillnaderna i skolprestationer. 

”Därför är läsning/skrivning ett exempel på ett område där pojkar särskilt behöver efterses så 

att de inte kommer efter och därmed inte får de verktyg som behövs för att kunna arbeta 

individuellt.”
74

 Ingvar menar att vissa former av pedagogik blir mer gynnande eller 

                                                           
71

 Fredriksson & Taube, s.195. 
72

 Ingvar, s.7ff. 
73

 Ingvar, s.13ff.  
74

 Ingvar, s.23. 



16 
 

missgynnande beroende på de biologiska förutsättningarna och att pedagogiken bör anpassas 

efter könen eftersom exempelvis individuellt arbete är till nackdel för pojkar.
75

  

Enligt Taube är de biologiska förklaringarna till skillnaderna i läsning omdiskuterade bland 

forskare, dock är de flesta eniga om att pojkars senare mognad, som är till fördel för flickors 

läsinlärning.
76

 Enligt Taube är de sociokulturella förklaringarna vanligare, där genus, hur vi 

ska och bör vara, påverkar killar och tjejer i deras läsning.
77

  

2.3 Sociokulturella förklaringar till könsskillnaderna 

De könsskillnader som finns inom läsning kan förklaras med de tidigare presenterade 

biologiska förklaringarna, såsom pojkars senare utveckling och mognad, könens olika hjärnor 

samt pojkars lägre förmåga inom språk. Men de kan även förklaras med sociala faktorer där 

könsrollens betydelse står i fokus, synen på genus och kön konstrueras där. Dessa förklaringar 

som finns kring könsskillnaderna, menar Wernersson, måste ställas i en större kontext då de 

är i relation och samspel med varandra.  

Inga Wernersson fastslår att ”det är i attityder och förhållningssätt kopplade till manlighet och 

kvinnlighet som svaren på frågan om könsskillnadernas orsak sannolikt måste sökas”.
78

 Detta 

kommer hon fram till efter att ha tagit del av en rapport publicerad av Skolverket från år 2006, 

där det bland annat konstaterades att pojkar bara uppnår 90 % av flickors resultat, att 

könsskillnaderna i skolan inte beror på etnicitet eller social bakgrund samt att flickor lägger 

ner både mer tid och engagemang i skolan. Med detta instämmer även Michael S. Kimmel 

och poängterar att krisen handlar om genus och inte om det biologiska könet. Kimmels 

forskning bedrivs i USA men enligt honom kan krisen ses och appliceras i vilket industriland 

som helst med flickor i framkant inom utbildning. Könsklyftan skulle kunna lösa krisen, 

enligt Kimmel, genom att studera genusfrågor, framförallt inom den manliga ideologin.
79

 

Som Kimmel visar på så är inte underprestationen något specifikt just för Sverige, vilket även 

Wernersson berör. Hon menar på att genus intar en avgörande betydelse och att pojkars 

problem först börjar relateras till den maskulina identiteten och deras könstillhörighet när 

flickor blir mer framgångsrika inom de ”manliga” ämnena. Wernersson och Kimmel är eniga 

om detta och Kimmel menar att i ett globalt perspektiv är det mannen som har alla fördelar: 

                                                           
75

 Ingvar, s.23. 
76

 Taube, 2013, s.106f. 
77

 Taube, 2009, s.131. 
78

 Wernersson, s.12. 
79

 Kimmel, s.7f. 



17 
 

Denna situation är så ’normal’, så allmängiltig, att mätningen av kvinnors status i förhållande till mäns i 

alla sammanhang görs utifrån manliga normer – löneklyftan visar till exempel kvinnors löner som en 

funktion av mäns löner – att den manliga normen helt enkelt betraktas som den nationella normen.
80

  

Vidare menar Kimmel att de fördelar som männen är vana vid har satts i gungning. I och med 

de ekonomiska förändringarna i samhället, där industrins betydelse har minskat, har läsning 

och skrivning fått större betydelse i vårt teknologiska samhälle. Den manliga ideologin har 

inte kunnat hålla jämna steg med dessa omvälvande förändringar.
81

 Wernersson belyser även 

hon detta och menar att de förändringar som har skett mellan könen, där kvinnan inte längre 

är i behov av mannen ekonomiskt, har fått konsekvenser på skolan och utbildning som nu är 

lika viktig för båda könen.
82

 Tidigare tjänade mannen bättre än kvinnan, oavsett utbildning, 

vilket gjorde att mannen inte var i behov av utbildning för att få ett bra och välbetalt arbete 

men i dagens samhälle är situationen inte detsamma, enligt Kimmel. Möjligheterna för ett 

högbetalt jobb utan utbildning har minskat och faktorer som ökad invandring och kvinnors 

inträde på arbetsmarknaden har påverkat mannens tidigare försprång och även hans fördelar.
83

  

Manligt och kvinnligt har skapats som kontraster till varandra där könet skapas i samspel 

mellan individer och olika situationer hävdar Wernersson.
84

 ”Förändrade villkor och 

förväntningar avseende kvinnlig könsroll/femininitet leder per automatik till förändrade 

villkor för manlig könsroll/maskulinitet om man antar att vad som är kvinnligt respektive 

manligt bestäms relativt varandra.”
85

 Att flickor presterar bättre är en anledning till skillnaden 

snarare än att pojkar presterar sämre, menar Wernersson och förkastar att flickor och pojkar 

skulle besitta olika förmågor och kunskaper och lyfter istället upp möjligheten att de använder 

kunskaperna olika. Flickor drivs i skolan av motiv för sitt eget lärande, intresse och plikt har 

stor betydelse, medan pojkar drivs av bekräftelse och prestationsmotiv.
86

 Att könen har 

naturligt givna roller där de ges olika förutsättningar – flickor är bra inom verbala och 

finmotoriska områden, pojkar är bra inom spatiala och numeriska områden – skapar 

förutfattade meningar enligt Wernersson, till exempel som att flickor är bra på språk och 

pojkar på matte.
87

 Det som enligt Kimmel måste vara i fokus är genus – i synnerhet ideologin 

med avseende på manlighet som upplevs och uttrycks av unga pojkar. Han understryker 

vidare att flickor och pojkar är mer lika varandra än olika och att de argument som lyfts upp 
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kring pojkars behov i skolan stämmer in med vad barn behöver – alltså över könets gränser 

och inte specifikt för pojkar.
88

 Precis som Wernersson finner Kimmel det intressant att när 

flickor har sämre resultat är de ointelligenta men när pojkar har sämre resultat är det skolans 

fel. Vidare menar Kimmel att det är vanligare att studera skillnader inom könen så som klass, 

sexualitet, ålder, religion, klass och ras, än mellan könen. Problemet för pojkar i skolan är att 

det är omanligt att intressera sig för skolan och detta ointresse ses som ett bevis på pojkars 

manlighet
89

, vilket även Wernersson belyser.  

2.3.1 Bristen på manliga förebilder   

En återkommande förklaring som presenterats i tidigare forskning kring skillnaderna mellan 

flickors och pojkars läsning är bristen på manliga läsande förebilder. Kimmel är en av dem 

som menar på att lärarens kön har betydelse för pojkars läsning och intresse, då bristen på 

manliga lärare leder till att pojkar inte har någon förebild i skolan.
90

 Ulfgard ser även hon 

problemet med bristen på manliga läsande förebilder, både i skolan och utanför som en 

förklaring till skillnaderna. Men hon belyser också de vuxna männens inställning till 

skönlitteratur och läsning, som ofta kan vara negativ och stereotypisk, där läsning ses som 

något kvinnligt, som hon ser som en annan förklaring till pojkars avståndstagande till 

skönlitteratur.
91

 Molloy är en av de starkaste rösterna i Sverige inom forskning av pojkars 

läsning och i När pojkar läser och skriver nämner även hon dessa förklaringar men 

understryker genus påverkan på problemet, hur pojkar ser läsning som något omanligt.
92

 I 

skolans värld är att vara duktig och anpassa sig efter läraren och undervisningen något som är 

kvinnligt och det är enligt Wernersson riskabelt för en kille att prestera bra i skolan då killar 

inte ska vara duktiga eftersom det är något omanligt.
93

 

I avhandlingen Läraren Litteraturen Eleven presenterar och stödjer sig Molloy på flertalet 

forskare som konstaterat att en förklaring till varför pojkar läser mindre än flickor är att en del 

pojkar identifierar sig som icke-läsare, vilket är en del i deras könskonstruktion, där att delta i 

kvinnors val av aktivitet inte ingår i ett för pojkar genuskorrekt beteende.
94

 Molloy har i sin 

avhandling studerat hur fyra högstadieklasser uppfattar litteraturläsning i skolan och vilken 

betydelse och intention läsning har, samt lärarens roll vid läsning. Molloy konstaterar att 
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ämnet svenska, med dess betoning på läsning och skrivning, anses vara ett ”kvinnoämne” då 

det av tradition har varit en ”kvinnlig” sysselsättning.
95

 Kate Summers presenterar i sin artikel 

”Adult Reading Habits and Preferences in Relation to Gender Differences”, könsskillnader 

inom barns, ungdomars och vuxnas läsning utifrån tidigare studier och teorier som har 

undersökt hur könet påverkar urvalet av böcker samt hur vanor och intressen kring läsning 

kan ses som antingen ärvda biologiska skillnader eller som en produkt av kulturen.
96

 Enligt 

Summers är skolan anpassad till flickor med deras behov och intressen. Det är många 

kvinnliga lärare inom språkämnena vilket gör att läsning kan ses som en kvinnlig syssla.
97

  

Detta belyser även Ulfgard, att läsning och litteratur för de flesta elever, från skolstart till 

studenten, har en kvinnlig inramning och atmosfär, då det har en kvinnlig dominans 

exempelvis hos lärarna i de lägre åldrarna, inom ämnet svenska på de högre nivåerna och 

även en majoritet av kvinnliga bibliotekarier på skolorna. Detta gör att pojkar har svårt att 

relatera till läsning och litteratur, det finns inte någon tydlig identifikation som skapar en bild 

av läsning som något angeläget även för dem menar Ulfgard.
98

 Taube spinner vidare på detta 

och menar att pojkar inte tycker att skoltexterna intresserar dem, då de är för tjejiga.
99

 Denna 

kvinnliga inramning som gestaltas borde enligt Molloy göra svenska till ett ämne där tjejer 

känner sig hemma.
100

 De kvinnliga svensklärarna väljer vanligtvis att arbeta med 

skönlitteratur, medan de få förekommande männen väljer retorikundervisning med 

argumentation på sina lektioner. Pojkar undviker att läsa då de beskriver det som ”inte 

killigt”.
101

 Kimmel belyser flickors och pojkars olika behov vid inlärningsmetoder och menar 

att skolan har blivit anpassad efter flickors behov, där deras erfarenheter och kunskaper har 

förbättrats på bekostnad av pojkars. Kimmel tar även upp pojkars sexualitet som en förklaring 

till skillnaderna, han menar att sexualiteten skapar distraktion för pojkarna i klassrummet. 

Kimmel är dock noga med att poängtera att de förklaringar som nämnts till skillnaderna inte 

är lösningen på problemet då de dämpar betoningen av genus till förmån för kön och 

stereotyper, vilket är problemet och inte lösningen.
102
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2.3.2 Läsningens olika syften 

I PISA-undersökningarna från åren 2000 och 2009 var läsning huvudtemat och det ägnades 

därför mer utrymme och fokus kring läsning och läsförståelse. Fredriksson har utifrån dessa 

undersökningar tagit fram siffror på hur mycket tid eleverna tillbringar på nöjesläsning - alltså 

läsning utanför skolan – år 2000 läste 73 % av flickorna för nöjes skull och motsvarande 55 % 

av pojkarna. År 2009 hade dessa siffror ökat med 2 % för flickorna och minskat med 4 % för 

pojkarna.
103

 Ulfgard ger olika anledningar till att pojkar läser mindre på fritiden som hur till 

exempel deras intresse för aktiviteter och idrott tar över, bristen på intressanta böcker för unga 

killar i mellanåldern samt att TV och datorer får större utrymme.
104

 Höglund har även han 

studerat statistik kring läsning och på, om man läser, hur ofta man läser och hur länge man 

läser. I rapporten konstaterar han att läsningen av skönlitteratur sakta börjar gå mot en 

nedåtgående spiral, framförallt bland pojkar i 9-17 års ålder. Efter att ha undersökt åren 2000 - 

2010 fastslår Höglund att pojkars genomsnittliga läsning under en vecka har minskat med 2 % 

där den för flickor under samma period är oförändrad.
105

 Läsning av facklitteratur och 

skönlitteratur har enligt Höglund börjat minska och ersättas mer och mer av digitala medier, 

där exempelvis e-boken börjat växa sig stor. Höglund menar att det finns en ojämn fördelning 

mellan könen vid läsning där kvinnor ligger 10-15 % över män vid läsning av 

skönlitteratur.
106

 I PISA-undersökningen från år 2009 konstaterar Taube att de elever som inte 

läser på fritiden för nöjes skull har lägre resultat i läsprovet medan de som läser skönlitteratur 

varje vecka presterar mycket bra på samma prov.
107

 ”Goda läsare tycker ofta om att läsa, läser 

mer och blir allt bättre läsare. Tyvärr gäller även motsatsen. Dåliga läsare tycker inte om att 

läsa och undviker därför läsandet, vilket leder till att läsförmågan inte utvecklas i förväntad 

takt.”
108

 Detta förklaras och benämns som Matteuseffekten,
109

 ett begrepp som Taube 

använder sig av för att belysa den frivilliga läsningens betydelse som en förklaring till 

könsskillnaderna i läsning.
110

 Kåreland presenterar en sammanställning av olika 

undersökningar kring läsvanor, där det visat sig att 25 – 30 % av befolkningen, över femton 

år, läser böcker av olika typer regelbundet.
111
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Fredriksson och Taube menar att det inte bara är ett faktum att flickor läser bättre än pojkar, 

de läser även hellre och oftare. Flickors positiva attityd till läsning och deras mer frekventa 

läsning hänger ihop med deras läsförmåga menar författarna. Oavsett vad som kom först – 

den goda läsförmågan eller motivationen att läsa, så återstår frågan varför flickor i nästan alla 

undersökningar, i alla länder, tycks läsa bättre än pojkar.
112

 Ulfgard är noga med att poängtera 

att det inte är pojkarna själva som ser det som ett problem att de inte läser skönlitteratur i 

samma omfattning som flickorna, utan att det snarare är de vuxna som ser det som ett 

problem.
 
Detta kan hos pojkarna leda till ett sviktande självförtroende och en känsla av 

otillräcklighet då de måste möta inställningen att det ses som ett problem att de inte läser 

skönlitteratur lika mycket som flickor.
113

  

Fredriksson menar att läsförmåga, läsvanor och läslust är tätt sammanhängande och att det är 

viktigt att ge eleverna tid till att förbättra och utveckla sin läsförmåga, samt att försöka hitta 

olika sätt att öka elevers intresse för läsning.
114

 Även Höglund och Taube poängterar vikten 

av att försöka hitta olika metoder för att dels öka intresset och lusten till läsning hos eleverna 

samt att förbättra läsförståelsen. Taube menar att skillnaderna i tjejers och killars läsning 

påverkar samhället i stort då det har skett en minskning i pojkars gymnasiebehörighet vilket 

leder till dåliga resultat i skolan. Vidare menar Taube att det är viktigt att öka den digitala 

läsningen och låta eleverna fritt få välja texter att läsa i skolan samt att försöka få in mer 

manliga förebilder.
115

 PISA lyfter upp vikten av att som lärare tillmötesgå elevens intresse 

och behov för att kunna bryta den negativa trenden av flickors och pojkars läsning.
116

 

Läslust och läsglädje är inget som lyfts fram i skolan vilket kan ha sin förklaring i ungdomars 

brist av intresse för skönlitteratur då det är mycket annat som kräver uppmärksamhet i tonåren 

menar Kåreland i Barnboken i samhället, där barn och ungas läsning står i fokus.
117

 Läsning 

av skönlitteratur ger både bildning och färdigheter då böcker ger kunskap, utvecklar känslan 

för demokrati och gör oss mer etiska. Skönlitteratur är alltså enligt Kåreland ett utmärkt 

verktyg för att exempelvis vidga elevers perspektiv kring andra människors tankar och 

handlingar, samt att läsning kan stimulera och lära om empati, kunskaper och insikter.
118
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De könsroller som finns, inte bara inom skolan utan även djupt rotade i samhället, tar sig olika 

uttryck och bygger enligt Hirdman på hierarkins logik och isärhållandets logik vilka 

presenteras av Molloy i Att läsa skönlitteratur med tonåringar,
119

 som bygger på hennes 

tidigare presenterade avhandling Läraren Litteraturen Eleven. Hierarkins logik kan enligt 

Molloy upprätthållas vid valet av skönlitteratur i skolan, böcker skrivna av män om män, är de 

som dominerar i undervisningen – mannen är normen.
120

 Isärhållandets logik förklaras av 

Molloy med att pojkars svaga intresse för skönlitteratur ”skulle kunna bero på att ’manlighet’ 

i deras föreställningsvärld konstrueras i opposition mot ’kvinnliga’ aktiviteter som att läsa 

skönlitteratur”
121

 vilket är en del i isärhållandet mellan könen. Förr kunde isärhållandet 

urskiljas när eleverna skulle välja skönlitterär bok, då Wahlström & Widstrands 

ungdomsböcker hade färgade bokryggar – grönt för killar och rött för tjejer.
122

 Kön 

konstrueras i text och det är vanligt att isärhållandet skildras - mannen är normen och kvinnan 

något avvikande. I samma stund som en skönlitterär bok presenteras för eleverna kommer 

flickor och pojkar att förhålla sig olika till boken beroende på en mängd faktorer såsom 

bokomslaget, kön på huvudpersonen och miljön.
123

  

Kåreland lyfter upp vikten av att diskutera textvalet i skolan och att förhålla sig genuskritiskt 

till de böcker och texter som presenteras och att försöka få med både manliga och kvinnliga 

författare samt huvudkaraktärer.
124

 Ulfgard presenterar Marika Andræs syn på läsning av 

skönlitteratur där hon menar att den kan användas för att eleverna ska utveckla och forma sin 

identitet då skönlitteraturen kan bidra till utveckling av den egna personen eftersom det finns 

många igenkänningsfaktorer i karaktärerna i böckerna. I barn- och ungdomsböcker går det att 

utläsa stereotyper av könen vilket Ulfgard menar går emot den jämställdhet och förståelse 

som borde vara målet med skönlitteraturen.
125

 Flickor erbjuds skönlitteratur som kretsar kring 

deras vardagsmiljö där konflikter, känslor och relationer behandlas, vilket gör att flickor har 

lätt till igenkännande och bekräftelse eftersom böckerna kretsar kring flickornas vardag – den 

verkliga världen. För pojkar är det genrer som deckare, fantasy, historia, science fiction och 

spänning som erbjuds och som lockar till läsning. Handlingen är långt ifrån vardagen och 

utspelar sig ofta i en avlägsen miljö, kantad av äventyr och med en idealiserad hjälte som 

huvudperson, långt borta från hemmet. Pojkarna får på detta vis inte uppleva samma form av 
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igenkänningsfaktor, som behövs för deras identitetsutveckling, och de går även miste om det 

vardagliga och familjära menar Ulfgard.
126

 Detta instämmer Summers med och hon 

ifrågasätter att kvinnor skulle läsa skönlitteratur som ett svar på att de skulle vara bättre på att 

känna empati och prata om känslor, vilket Summers istället menar är könsstereotypa normer, 

och inte några anledningar till de skillnader som finns inom läsning mellan könen.
127

  

De argument som Ulfgard belyser, att det är viktigt att eleven får tillgång och möter 

skönlitteratur som hen känner igen sig i, är något som Kåreland ifrågasätter och menar på att 

Harry Potter-böckerna kunde slå igenom och det är inte många ungdomar som kan känna igen 

sig och relatera till dessa fantasyböcker.
128

 Summers konstaterar att genus kan vara en faktor 

men att det är viktigt att inte glömma bort att det faktiskt är större skillnader inom könen än 

mellan dem.
129

 Kåreland menar att det inte längre är så självklart att precisera svenskämnet 

med skönlitteratur och att det vidgade textbegreppet har skapat en osäkerhet om 

skönlitteraturens ställning inom ämnet.
130

 Ewald konstaterar att barn och ungdomars läs- och 

intresse i åldrarna 7-8 år, inte har någon tydlig könsskillnad i läsning, utan att den kommer vid 

15-16 årsåldern och att det framförallt är ett minskat läsintresse hos pojkarna.
131

  

2.3.3  Skolans literacy och pojkars läsning 

Molloy menar att problemet inte är att pojkar inte läser utan att skolan har en literacy som inte 

är anpassad eller tar hänsyn till just pojkars literacy.
132

 Ewald instämmer och menar att det är 

skolan och den bokläsning som används där som inte fungerar för pojkarna och som de sätter 

sig emot med sitt motstånd till skönlitteratur.
133

 För att öka skolans literacy måste pojkars 

visade intresse inom sport och action tillmötesgås genom exempelvis ett bredare utbud av 

facklitteratur, menar professor i litteratur William G. Brozo i To be a boy, to be a reader: 

engaging teen and preteen boys in active literacy.
134

 Brozo har tagit sin utgångspunkt hos 

lärare i grundskolan och på ”high school”, som ser pojkars läsning som något oroväckande då 

pojkars brist på en ökad literacy och deras självständiga läsning inte ger en positiv bild.  
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Enligt Pam Allyn, som är en stor förespråkare för läsning, är det en myt och en förutfattad 

mening att pojkar inte är intresserades av att läsa och att de istället skulle föredra fysisk 

aktivitet, att de tycker läsning är något ”o-coolt”, vilket hon tar upp i sin artikel ”Turn Your 

Boys INTO READERS!” där hon har studerat läsning och hur man kan förbättra pojkars 

läsning.
135

 Susannah Smith presenterar i sin artikel ”The non-fiction reading habits of young 

successful boy readers: formning connections between masculinity and reading” 

framgångsrika pojkars läsning av “non-fiction”, där typiska pojkområden och intressen som 

fotboll, rymden, dinosaurier etc. står i fokus.
136

 De pojkar som studerats av Smith har haft 

manliga läsande förebilder hemma, pojkarnas pappor har visat intresse för läsning och 

litteratur, vilket har haft betydelse för dessa framgångsrika pojkars läsning och intresse. Dessa 

pojkars läsning är, enligt Smith, inte feminiserad eller något kvinnligt då de områden som 

pojkarna läser inte intresserar flickorna, vilket får pojkarna att göra positiva kopplingar med 

deras läsning och maskulinitet. Pojkarna i undersökningen har sina egna versioner av 

manlighet, där läsning är något åtråvärt som ger dem kunskap och som i klassrummet ger dem 

positioner som kunniga personer - de blir något utav experter i klassrummet. Detta skulle 

hunna kopplas samman och bekräfta den historiska bilden av mannens läsning som bildande. 

Smith diskuterar manlighet och konstaterat att det finns många sätt att vara pojke på, vilket 

även gör att det finns många sätt för en pojke att uppfatta och erfara literacy.
137

 Den positiva 

attityden till läsning som en väg till kunskap och position kan belysas av den historiska bilden 

av läsning som en manlig domän för just makt och kunskap.  

De typiska pojkområdena återkommer i Taubes studie där hon konstaterar att när pojkar läser 

väljer de gärna att läsa om sporter och sina intressen, gärna äventyr och humor samt genrer 

som fantasyböcker och science fiction. De manliga förebilderna som gestaltas inom dessa 

typiska pojkområden menar Taube måste börja ifrågasättas då de manliga förebilderna i de 

maskulina böckerna skildrar stereotyper av könen.
138

 Brozo hävdar att de manliga 

karaktärerna och de manliga ämnena skapar ett intresse hos pojkarna och en lust till att läsa 

men precis som Taube poängterar måste stereotyperna i dessa böcker kring manlighet lyftas 

upp och studeras. Brozo menar att en lösning på problemet är att presentera och använda 

skönlitteratur som lockar och bekräftar pojkars maskulina identitet på ett positivt sätt.
139
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Genom att lyfta fram dessa positiva manliga karaktärer kan man förändra pojkars självkänsla 

och även utvidga deras akademiska möjligheter. Den positiva bilden av mannen i 

skönlitteraturen är inte bara viktig för pojkarna utan behöver även presenteras och exponeras 

för flickorna, menar Brozo, för att även de ska få se andra typer av manlighet än de 

könsstereotyper som är vanligast inom skönlitteratur.
140

 Kåreland har tillsammans med fyra 

framstående litteraturvetare och en pedagog sammanställt antologin Modig och Stark – eller 

ligga lågt där de studerat genus och de könsstereotypiska rollerna utifrån ett skolperspektiv. 

Detta har de gjort då de vill belysa genus i skolan, främst vid läsning, samt i den litteratur som 

presenteras för eleverna, för att se hur kön är konstruerat i dessa skildringar.
141

 Kåreland drar 

slutsatsen att utifrån de böcker som legat till grund för undersökningen så ses karaktärerna 

som normbrytande och att typiska ”flickområden” med teman som relationer och kärlek är 

populära, inte bara hos tjejerna, utan hos båda könen.
142

  

Att pojkar inte läser och tycker läsning är tråkigt tolkar Molloy som att det kan vara ett tecken 

på att de kan tycka att läsning och att läsa är svårt. Hon poängterar vikten av att lyfta upp och 

berömma eleverna, att försöka vända det tråkiga till något roligt då ju mer en elev behärskar 

och lär om läsning desto mer minskar motståndet.
 
Istället för att fokusera och att tänka 

problemet kring elevens svårigheter med texten bör man försöka se det som textens 

svårigheter.
143

 Allyn menar att det är upp till läraren att föreslå och hjälpa pojkarna att hitta 

böcker som kan engagera dem. Precis som Molloy, menar Allyn att pojkar faktiskt läser och 

att problemet är att ta tillvara på pojkars intressen vilket hon har gjort genom att skapa en 

miljö, för både flickor och pojkar, där de båda ges utrymme och möjlighet till läsning utifrån 

ritual, miljö, tillgänglighet och dialog. Ritual handlar om att se till eleven och vad hen tycker 

är intressant, miljön handlar om var eleven vill läsa exempelvis själv eller i grupp, tystläsning 

eller högläsning. Med tillgänglighet är det viktigt att ha litteratur och texter nära med olika 

typer av texter; serier, manualer för tekniska grejer, spelinstruktioner samt även både 

kvinnliga och manliga författare och ett stort urval av ämne. Vid dialogen är det viktigt att 

fråga frågor som berör och som kretsar kring elevens bokupplevelse.
144
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3. Avslutande diskussion 

Flertalet forskare har varit inne på liknande argument och förklaringar till de skillnader som 

finns mellan tjejers och killars läsning. De flesta härstammar från och går att förstå ur ett 

sociokulturellt perspektiv – bortsett från Ingvars biologiska förklaringar till skillnaderna. Det 

är många av forskarna, exempelvis Wernersson och Ingvar, som menar på att dessa två 

förklaringar, den biologiska som den sociokulturella, endast tillsammans kan förklara 

skillnaderna mellan tjejers och killars läsning, då de samspelar och påverkar varandra. Steiner 

anser dock att de biologiska förklaringarna har ringa betydelse inom läsning och anser det inte 

troligt att de biologiska förklaringarna skulle vara så pass stora mellan könen att de skulle 

kunna påverka och göra skillnad mellan tjejers och killars läsning. Även Kåreland är av den 

uppfattningen då hon belyser att tjejer och killar inte besitter olika förmågor och kunskaper 

utan att det är hur de använder dessa som skiljer sig åt.  

Jag menar att dessa två aspekter, de biologiska och sociokulturella, har påverkan för tjejers 

och killars läsning, framför allt puberteten och tjejers respektive killars mognad har avgörande 

betydelse för deras utveckling och inställning till läsning. Innan puberteten finns det inga 

tydliga skillnader mellan tjejers och killars läsning enligt Ewald utan det är under och efter 

inträdet i puberteten som skillnaden går att utläsa. Detta kan hänga ihop med att tjejer har ett 

försprång inom mognad och inträde i puberteten vilket gör att killarna har svårare att anamma 

skönlitteratur och romanen på samma sätt som tjejer då de under tidsskillnaden har sett tjejer 

använda romaner och skönlitteratur som ett sätt att söka och förstå sin identitet. I jakten på 

identitet blir romanen något tjejigt för killarna, då romanen ofta behandlar teman som känslor 

och relationer, vilket jag tror att killar i puberteten kan ha svårt att relatera till - att vara en 

icke-läsare hör ihop med killars könskonstruktion enligt Molloy.  

Ett återkommande argument för hur man ska bryta den nedåtgående trenden i killars läsning 

är att läraren måste väcka intresse och engagemang hos killarna för att de ska få lust till att 

läsa vilket hen kan göra genom att låta killarna få använda sin egen literacy. Även 

”pojkområden” inom läsning har forskarna konstaterat är användbara för att främja läslusten 

hos läsovilliga killar. Precis som Brozo tycker jag dock att det finns en fara i att lyfta fram 

typiska ”pojkområden” då det är lätt att de istället späder på de könsstereotypa normerna som 

kan finnas i litteraturen. Att dela in skönlitteratur efter könet istället för efter intresse hos 

individen är en risk då man fortsätter hålla kvar vid de könsroller och stereotyper som det 

redan finns gott om i samhället. Brozo lyfter upp vikten av att bryta dessa normer och att 

istället försöka lyfta upp positiva manliga karaktärer som både tjejer och killar behöver få 
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tillgång till både i sin identitetsutveckling men även för att skapa förståelse och empati för 

andra människor. Att försökta hitta och lyfta upp dessa positiva manliga förebilder anser jag 

passar bättre in idag än vad exempelvis karaktärerna i B. Wahlströms ungdomsböcker gör, då 

många av dem är väldigt könsstereotypiska. Möjligtvis att de böckerna kan användas för att 

belysa de stereotyper som finns, men då måste det föras boksamtal eller diskussioner kring det 

eleverna läser för att belysa och diskutera de könsroller som finns i böckerna. Kåreland 

nämner Harry Potter-böckerna som ett fenomen som slog igenom trots att det inte är många 

elever som kan känna igen sig eller använda fantasyböckerna i sin identitetssökning. Men jag 

anser att de kan ses som normbrytande med sina positiva manliga karaktärer då böckerna 

innehåller både relationer och kärlek i en fantasymiljö som lockar både tjejer och killar.  

De förklaringar till skillnaderna som grundar sig i bristen på manliga förebilder känns för mig 

lite svåra att förstå då den skönlitteratur som används i skolan har en majoritet av manliga 

författare med manliga huvudkaraktärer vilket enligt forskarna är viktigt för att stimulera 

killars intresse och lust till att läsa. Denna uppsjö av litteratur av män för män borde därför 

just stimulera killars intresse och lust till läsning. En tanke som har slagit mig under denna 

studie är att en förklaring kan vara att på grund av den manliga litteraturen som används och 

presenteras i skolan och undervisningen kanske tjejerna har ett behov att utanför skolan finna 

och läsa litteratur som stimulerar dem i deras identitetssökande där typiska ”tjejböcker” 

används. Killar kanske redan får den stimulansen i skolan och detta kan alltså enligt mig vara 

en förklaring till skillnaderna inom läsning, att det är tjejerna som läser bättre och inte killarna 

som läser sämre. Denna anpassning som redan existerar i den svenska skolan tycker jag är 

intressant eftersom den även är ett argument för hur man ska få killar att prestera bättre inom 

läsning. Dock borde detta innebära att killars intresse borde öka då de läser böcker av män om 

män, det kanske inte är här problemet eller lösningen ligger?  

De resultat som PISA-undersökningarna presenterar kring läsning har fått stor kritik, där 

bland annat Ulfgard menar på att det som testas inte ger en rättvis bild av skolan och 

elevernas kunskap då bland annat literacy mellan skolan och eleverna, främst killarna, skiljer 

sig avsevärt. Att PISA-undersökningen fått så stort utrymme såväl i skolan, forskningen och 

även inom politiken är något som känns lite skevt då det är svårt att grunda allt på ett enda test 

och som dessutom kanske inte fokuserar på skolan utan mer på ekonomiska vinningar. Testets 

utformning och innehåll kan även det ses som orättvist och missvisande där exempelvis tjejer 

presterar bättre på test med öppna frågor och de har lättare för språk. Till killars nackdel har 

de svårare att koncentrera sig, vilket kan vara aspekter som påverkar resultatet i PISA-
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undersökningarna. Flertalet forskare menar på att det är viktigare att se till skillnaden inom 

könen än mellan dem då det finns större skillnader där som är viktigare. Som Wernersson 

poängterar, att flickor presterar bättre är en anledning till skillnaden snarare än att pojkar 

presterar sämre, vilket jag instämmer med. Kimmel poängterar att när tjejer har sämre resultat 

är de ointelligenta och kanske lite dumma men när killar har sämre resultat är det skolans fel. 

Det är intressant att se hur den kvinnliga läsningen ställs i relation till den manliga samt den 

panik som råder över killars icke-läsning – att tjejer läser är en sak, men killar måste ju läsa!  

Syftet med läsningen har tagit två inriktningar – den bildande läsningen samt nöjesläsning 

som också kan beskrivas som lustläsningen.  Läsning har haft olika syften historiskt, från att 

vara ett medel som kyrkan använde för att skapa bildning till att skolan övertog den bildande 

rollen för att sedan övergå till identitetssökande och förmedlare av medmänsklighet och 

utvecklandet av sig själv som människa. Skolan lyfter fram läsning av skönlitteratur som 

utvecklande och ett sätt att bland annat skapa empati. En förklaring till de skillnader som 

finns mellan tjejers och killars läsning kan grunda sig i läsningen och skönlitteraturens 

historia, då läsning än idag i skolan fortfarande kan ses som något kvinnligt. Synen på läsning 

som något omanligt hänger kvar sedan mitten på 1800-talet med bilden av romanen och 

skönlitteraturen som dålig nöjesläsning för kvinnorna och att det fortfarande är den bildande 

läsningen som är den viktiga läsningen. Vilket är oerhört intressant då läsning från början var 

något manligt! Kan det vara så att i samma stund som kvinnan gör inträde på mannens 

tidigare expertisområde så tappar området även i status? Kvinnans inträde på mannens arena 

gör även att det manliga minskar och jämställs eller ersätts med det kvinnliga.  

Under arbetet med denna litteraturstudie har jag inte bara stött på förklaringar till skillnaden 

mellan tjejers och killars läsning, utan även lösningar på problemet, exempelvis att anpassa 

skolans literacy efter killarnas och att väva in elevens intresse i undervisningen för att skapa 

engagemang till läsning. Dessa lösningar som finns presenterade är enligt mig värda att testa 

då det är viktigt att få läskunniga och även läsvilliga elever i vårt högteknologiska samhälle. 

De stereotyper som finns kring tjejer och killar hoppas jag sakta är på väg att luckras upp och 

det är viktigt att lyfta fram olika typer av manlighet och kvinnlighet för eleverna i deras 

identitetsutveckling där exempelvis positiva manliga förebilder kan vara användbara. Gy11 

och den tidigare forskningen menar att skönlitteraturen kan skapa empati, hjälpa eleverna i 

deras identitetsutveckling och även lära om andra människor. Detta lyfts även fram som en 

form av motivation för eleverna till varför de ska läsa skönlitteratur. Jag instämmer och menar 

att det kan vara bra att belysa dessa positiva egenskaper som skönlitteraturen faktiskt har. 
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Som flertalet forskare i studien poängterat – att arbeta med texten som eleverna läser för att 

skapa ett intresse och engagemang hos eleverna är oerhört viktigt.  

Den debatt som förs kring killars försämrade läsning är fängslande och tankeväckande och 

under denna studie har tanken slagit mig flertalet gånger - skulle debatten vara lika stor om 

det var ombytta roller, om det var tjejers läsning som hade försämrats i förhållandet till 

killars? Att diskutera skillnaderna och de förklaringar som finns kring tjejers och killars 

läsning är svårt då det är lätt att just de stereotypa förutfattade meningarna ges utrymme och 

späds på. Men att vara medveten om dessa fördomar som vi alla har inom oss, mer eller 

mindre, kan vara ett steg i att även bekämpa dem och att kunna arbeta mot dem.  
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