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1. Inledning 
 
 
Litteraturvetenskapen har traditionellt sett ägnat sig åt att studera vad en litterär text är och 
hur mening skapas. Äldre litteraturvetenskap har ignorerat kön som analytisk kategori. I 
samband med bredare fokus på författare-text- och läsare har författarens och läsarens 
historiska och sociala kontext fått allt mer utrymme för analys (Munck, 2002:195). På så sätt 
har kön fått en allt mer central roll i förståelsen om hur texter skapas och tas emot av läsare. 
Kön är en fundamental del av vår verklighet. Den har skapat sociala mönster och strukturer 
inom nästan vilket område vi än talar om. Vi bär alla på en förståelse om vad det innebär att 
vara man eller kvinna. Det är således självklart att kön spelar en stor roll även när det 
kommer till läsning.  
 
Jag har genom mina erfarenheter i svenskundervisningen på mellanstadiet betraktat 
skillnader vad gäller pojkars och flickors läsning. Skillnaderna gäller dels vilka genrer de 
väljer att läsa och dels vilken svårighetsgrad det är på böckerna som de väljer att läsa. 
Skillnaderna gäller också mängden läsning mellan pojkar och flickor. Jag upplever att pojkar 
överlag väljer bort läsning till fördel för andra intressen i större utsträckning än flickor. Det 
är mot bakgrund av dessa erfarenheter som jag kommer att fördjupa mig i just pojkars 
relation till läsning.  
 
Pojkars relation till läsning kommer att behandlas genuskritiskt där pojkarnas läsning 
betraktas som präglad av en maskulin könsspecifik identifikationsordning (Malmgren, 
1997:167). I enlighet med ett genusperspektiv kommer jag att använda genus som 
analysverktyg för att kritiskt analysera vad som konstituerar manligt och kvinnligt i 
förhållande till läsning och hur detta påverkar pojkars relation till läsning. Syftet är att 
undersöka i vilken utsträckning pojkar är benägna att överskrida könsspecifika normer i sin 
läsning. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

➢  I vilken utsträckning överensstämmer pojkarnas relation till läsning med en 
maskulin identifikationsordning?  

➢ I vilken utsträckning överskrider pojkarnas relation till läsning en maskulin 
identifikationsordning? 

 
I uppsatsens inledande del redogörs för teori och metod för att sedan gå vidare in på 
tidigare forskning kring pojkar och läsning. Forskningsöversikten följs i sin tur av resultat 
och analys. Därefter följer en diskussion och slutligen redogör jag för en avslutande 
sammanfattning. 
 
 
 1.2 Teoretiska utgångspunkter och metod 
 
En viktig ansats som genomsyrar hela uppsatsen är förståelsen av pojkars läsning utifrån ett 
genusperspektiv. Med genusperspektiv syftar jag till förståelsen av kön som social 
konstruktion. Forsberg (2002:4) använder begreppet genus som täckande även för det 
biologiska könet. Genus används i termer av en konstruktionsprocess där identiteten formas 
i sociala sammanhang. Repetitiva mönster i form av handlingar och socialt utbyte påverkar 
på så sätt vad vi upplever som vår identitet (Forsberg, 2002:4). 
 
Jag sträcker mig inte lika långt som Forsberg vad gäller den heltäckande användningen av 
begreppet genus. Förståelsen av olika företeelser som sociala konstruktioner går att 
rangordna i olika grader av radikalitet (Alvesson & Sköldberg, 2017:55). I Alvesson & 
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Sköldbergs rangordning är kritisk teori den mildaste formen av socialkonstruktionism. Den 
ifrågasätter det naturliga i något som uppfattas som naturligt. Kritisk teori följs av 
sociologisk teori där samhället betraktas som socialt konstruerat. Ett steg vidare finner vi 
epistemologisk teori där kunskapen betraktas som socialt konstruerad. Till sist kommer vi 
till den mest radikala formen av socialkonstruktionism - ontologisk teori. I denna betraktas 
verkligheten som en social konstruktion. Forsbergs förståelse av begreppet genus går att 
härleda till ontologisk teori då användningen av genus syftar till att täcka även det biologiska 
könet.  
 
Min användning av begreppet genus är snävare än den ontologiska förståelsen, och jag 
menar därför inte att det biologiska könet i sig är socialt konstruerat. Min användning av 
begreppet hänvisar snarare till socialt konstruerade normer vilka är tilldelade det biologiska 
könet. Det innebär att jag, i förhållande till Forsberg, stannar på en mildare grad av 
radikalitet när det kommer till förståelsen om sociala konstruktioner av kön.  
I diskussionen om förståelsen av kön som konstruerat så tillför Fagrell (2000:20-22) ett 
sociokulturellt perspektiv. Fagrell menar att vi tilldelar könen mening och innebörd genom 
språk och handling och utvecklar ord och benämningar för att strukturera skillnader mellan 
manligt och kvinnligt. På så sätt uppehåller vi vår uppfattning om att manligt och kvinnligt 
måste varandras motsatser. Fagrell lägger i enlighet med en sociokulturell ansats stor 
tungvikt på språket, vilken i sin tur omgärdas av kulturella ramar. Det innebär att 
meningsskapandet genom språk och handling ser olika ut beroende på de kulturella 
förutsättningarna.  
 
Konstruktionen av kön blir således beroende av kontexten inom vilken diskursiva utbyten 
sker. Fagrell ser dock en fara med att konstruktionsbegreppet bortser från individens egna 
möjlighet att agera fritt. Detta kompenserar Fagrell, med hänvisning till Sherry B. Ortner 
(1996), med handlingsteori, där individen ingår som en aktiv agent i konstruktionen av kön. 
Konstruktionen bör alltså inte betraktas objektivt som en stabil process, utan individer 
agerar som subjekt inom processen och kan således bryta sig loss från reproducerande 
mönster (Fagrell, 2000:22).  
 
Förståelsen om individerna som fritt handlande subjekt blir en viktig utgångspunkt i mitt 
sammanhang. I syfte att undersöka i vilken utsträckning pojkar är villiga att överskrida 
könsnormer i sin läsning, så tilldelas individen möjlighet att överskrida den normativa 
förståelsen om manligt och kvinnligt. Individen förutsätts alltså ha möjligheten att bryta 
reproducerande könsmönster.  
 
Den mest fundamentala grunden till konstruktionen av kön tilldelar Fagrell 
kategoriseringen (2000:28). Fagrells användning av kategorisering utgår ifrån det biologiska 
könet. Redan vid födseln tilldelas vi kulturellt laddade innebörder utifrån det biologiska kön 
som fastställs. Fagrell menar att tilldelningen av kulturella innebörder sker redan när vi 
sätter ord på vilket kön det nyfödda barnet har och på så sätt sker en kategorisering mellan 
pojke och flicka. Uppfattningar om vad manligt och kvinnligt innebär appliceras på det 
nyfödda barnet redan när vi sätter ord på könet. Vilka innebörder detta medför i 
förlängningen beror på vilka kulturella ramar vi lever inom. Jag kommer i det följande 
fortsätta på kategoriseringens signifikans för det fortsatta arbetet.  
 
En viktig utgångspunkt för studiens genomförande är Hackings (1999:24-26) 
socialkonstruktionistiska idéer om hur kategoriseringar påverkar den materiella 
omgivningen. Hacking menar att det är kategoriseringar som utgör grunden för sociala 
konstruktioner. Det är alltså inte individerna i sig som är socialt konstruerade utan idéerna 
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om en specifik grupp individer som utgör själva konstruktionen. Vi kategoriserar och sätter 
etikett på omgivningen vilket påverkar individernas syn på sig själva. På samma sätt menar 
Hacking att vi kategoriserar den materiella omgivningen och skapar behov kring 
kategorierna. Det blir alltså en form av “common-sense” förståelse kring individer och 
objekt i vår omgivning. Vi delar uppfattningar med varandra och på så sätt blir 
uppfattningarna vedertagna upplevelser av vår verklighet.  
 
Hackings idéer om kategoriseringar använder jag för att betrakta litteratur som delas in i 
flick- och pojkböcker. Utifrån den gemensamma förståelsen av kön tilldelar vi könet 
specifika behov. Dessa behov utmynnar i könsspecifika uppdelningar av flick - och 
pojkböcker. Flick- och pojkböcker blir därmed en del av vår förståelse av verkligheten, även 
om de i grunden är socialt konstruerade. Det är denna vedertagna verklighet som jag avser 
att kritiskt analysera. 
 
Studien är riktad som en normkritisk analys av pojkars läsning. Det innebär att metodens 
utformning är riktad mot att vara normbrytande. Normbrytande i det här sammanhanget 
innebär att, som pojke, läsa en text avsedd för flickor. Läsningen följs sedan av en intervju 
om hur pojkarna upplevde läsningen. Förhoppningen med detta är att samla 
informationsrik kvalitativ data om pojkarnas upplevelser av att läsa en text som avviker från 
normen. Informationen är i sin tur tänkt att lägga grund för fortsatt analys och diskussion 
kring pojkars benägenhet att överskrida könsspecifika normer i sin läsning. Pojkarnas 
reaktioner till läsningen kommer alltså att analyseras utifrån en genusdiskurs där tidigare 
kunskap om hur könsidentiteten skapas och vilken påverkan det har på läsning kommer 
ställas i relation till mina resultat. 
 
Totalt deltog sex tolvåriga pojkar från årskurs 6 vid läsning och intervjuer. Samtliga är 
hemmahörande i Sundsvallsområdet. Pojkarna intervjuades i två olika omgångar. I den 
första omgången deltog tre av pojkarna individuellt. De kunde på så sätt inte påverka 
varandra. I den andra omgången deltog de resterande tre i grupp. Detta för att se om 
pojkarna skulle påverka varandra och på så sätt visa ett annat resultat. Därför är det 
intressant att jämföra de två testomgångarna med varandra. 
 
Varje deltagare tilldelas varsin text som alla är plockade ur samma bok. Boken beskrivs 
nedan under rubriken Material och motiveras efter kriterier som konstituerar en stereotypisk 
“tjejbok”. Totalt delades tre texter ut. En till varje deltagare i respektive testomgång.  
  
För att läsupplevelserna ska vara så genuina som möjligt och inte bygga på deltagarnas 
förväntningar och fördomar, så får deltagarna i studien ingen vetskap i förväg om textens 
innehåll eller varifrån texten kommer. Deltagarna hade alltså inga förutfattade meningar om 
textens tilltänkta målgrupp. Deltagarnas läsupplevelser ska ställas i relation till huruvida 
stereotypiska könsmönster eller normbrytande mönster visar sig. Jag vill även framhäva hur 
dessa mönster ter sig och vad dessa stödjer sig på. Ur den ståndpunkten är det därför 
intressant att visa textens ursprung, d.v.s. omslaget till det material jag presenterar nedan, 
när läsningen är klar. Detta är tänkt att ge ytterligare en utgångspunkt i de efterföljande 
analyserna.  
 
I enlighet med en kvalitativ studie i eftersträvan att samla så informationsrik empiri som 
möjligt, så följs läsningen av öppna ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna anpassas efter 
deltagarnas utlåtanden och liknar snarare ett samtal kring läsningen, snarare än en intervju. 
Fagrell (2000:25) anför att risken med en strukturerad intervju i ett genuskritiskt perspektiv 
är att synen på genus begränsas eller till och med reproducerar en vedertagen uppfattning 
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om genus. Frågorna riskerar att reproducera stereotypiska antaganden istället för att baseras 
på deltagarnas ärliga uppfattningar.  
 
Fagrell (2000:25) refererar till Steinar Kvales metaforer om intervjumodeller. Den 
strukturerade intervjun benämns som Malmletaren och kopplas till ett kvantitativt 
angreppssätt. Likt en malmletare så letar intervjuaren djupt liggande kunskap som väntar på 
att bli uppgrävd. Det finns alltså en specifik kunskap i ämnet som intervjuaren målmedvetet 
letar efter. Den ostrukturerade intervjun benämns enligt Kvales metaforer som Resenären och 
kopplas till ett kvalitativt angreppssätt. Likt en resenär så är intervjuaren på väg mot en 
berättelse som ska förtäljas vid hemkomsten. Intervjuaren och deltagaren vandrar 
tillsammans på denna resa. Den sistnämnda får beskriva mitt förhållningssätt som 
intervjuare. Deltagarnas utsagor och förhållningssätt till könsmönster står i centrum för 
tolkning och analys. I detta hänseende bedöms en ostrukturerad intervju vara lämpligast.  
 
 
1.3 Problematik 
 
Som tidigare nämnt kan intervjun riskera att reproducera stereotypiska antaganden om 
intervjun blir för strukturerad och ledande i sina frågor. Detta förutsätter att den öppna 
intervjumodell som jag har valt inte tvingar deltagarna att göra stereotypiska antaganden, 
utan att dessa i så fall artikuleras fritt från dem själva. Det är deltagarnas egna associationer 
som är centrala 
 
Intervju i samband med studier på barn innebär en maktsituation för mig som vuxen 
(Fagrell, 2000:27). Fagrells mening om maktsituation innebär att barnen kan känna sig 
tvungna att svara “rätt” och söka den rätta genusdiskursen. Det är därför viktigt att frågorna 
dels är öppna, och dels inte avslöjar för mycket om vad i deras utlåtanden som jag finner 
som centralt för fortsatt analys. Jag vill alltså åstadkomma effekten av känslan att inga svar 
är fel, utan att barnen får associera fritt kring den lästa texten. 
 
Intervjun som sådan medför ytterligare problematik som bör behandlas. Johansson (2008:20) 
har studerat genus och moral hos förskolebarn och anför att barnens perspektiv i hög grad 
handlar om våra egna perspektiv. Barnens utsagor tolkas och appliceras till vår egna 
förståelse utifrån ett vuxenperspektiv. Johansson menar att forskningens teori och metod är 
baserade på vuxnas förståelse av världen vilket innebär att bestämda begrepp som vuxna 
använder och prövar på barn ligger helt utanför barnens egna förståelse. Det är därför 
viktigt att gå in med en kritisk och självreflekterande hållning vid studier på barn.  
 
Vidare medför genuskritiska studier som utgångspunkt en problematik som bör nämnas och 
som lägger stor vikt vid att bibehålla en självreflekterande hållning. Denna problematik 
gäller huruvida könsskillnader som kan observeras beror på faktiska skillnader eller om 
könsskillnaderna snarare ger uttryck för hur individerna önskar att bli uppfattade av andra 
(Johansson, 2008:14). Denna problematik kan tolkas på två sätt. Dels att den framförda 
problematiken förutsätter ett antagande om att det faktiskt finns könsskillnader, som likt 
metaforen med malmletaren, väntar på att grävas fram. Dels kan den tolkas som att 
deltagarna är medvetna om gällande könsnormer och medvetet väljer att anpassa sig till 
normen. Det är denna medvetenhet jag vill komma runt genom att deltagarna inte får veta 
vilken text de ska få läsa eller vilken kategori den tillhör. Det finns dock en risk att 
deltagarna ändå är så pass medvetna att de kan identifiera textens tillhörighet i förhållande 
till könsnormer.  
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Ett sätt att behandla tidigare redogörelse om deltagarnas medvetna val är att helt enkelt att 
ha med detta åtanke vid analys av resultaten. I vilken utsträckning könsnormer är befästa 
som omedvetna eller medvetna hos barn kan alltså betraktas som lika självklara att ta med 
vid en genuskritisk studie som denna. De lägger båda grund till fortsatt analys kring hur 
kön konstrueras. 
 
 Fagrell (2000:27) menar att barnens utsagor om manligt och kvinnligt inte bör betraktas som 
stabila och sanna könsmönster. En stor del av problematiken är att det enligt Fagrell inte 
finns någon sanning kring detta. Detta kan betraktas på två sätt. Ur en konstruktionistisk 
ansats så betraktas kön och tillhörande könsmönster som konstruerade och därmed finns 
ingen sanning i naturlig mening som förklarar män och kvinnors sociala liv. Vi kan bara 
vidga vår förståelse kring hur kön konstrueras och vilka åtskillnader vi gör till följd av detta. 
Vi kan också betrakta själva konstruktionen som sann då den “är” i den meningen att den är 
en stor del av vår uppfattning av verkligheten och gör sig starkt påtaglig i våra vardagliga 
liv.  
 
Barnens utsagor bör enligt Fagrell (2000:27) ställas i relation till barnens subjektiva 
föreställningar. Deras subjektiva föreställningar är i sin tur omgärdat av praktiker och 
diskursiva regimer. Det är dessa subjektiva föreställningar som skulle kunna relateras till det 
sanna i den meningen att det barnet förstår blir således också sant i relation till barnets 
livsvärld. Oavsett hur sanning i det här sammanhanget kan tolkas, så är könsmönster inte 
att betrakta som stabila. Könsmönster så som de går att studeras nu bör ställas i relation till 
nutid och kontext samt kulturella ramar inom det geografiska område vi lever i.  
 
Till problematiken att genomföra en genuskritisk studie ingår också det faktum att jag själv 
är resultatet av genus. Fagrell (2000:30) menar att det inte går att, som forskare, ställa sig 
utanför genusdiskurserna och upptäcka kunskap. Jag ingår själv i den genusdiskurs som jag 
ger mig i kast att redovisa för. På så sätt riskerar tolkningar och analyser vara vinklade 
utifrån min bakgrund och identitet eftersom detta lägger grund för mitt sätt att förstå. Det 
finns också en risk att tolkningar och analyser i samband med genuskritiska studier snarare 
slår fast vid normer och stereotyper än kritiserar dem. Risken finns att resultat övertolkas 
och att de nödvändigtvis inte behöver vara kopplade till en genusdiskurs. Även om kön 
utgör en viktig aspekt om hur vi förstår våra positioner i samhället och hur människor 
organiserar sig, så är det inte förklaringen till allt.  
 
Vid en studie av pojkarnas benägenhet att överträda könsspecifika normer vid läsning, så är 
det lätt att basera en sådan studie på just stereotypiska antaganden och normer. Detta lägger 
grund för att antagandet om att könsspecifika normer faktiskt finns vid läsning och val av 
böcker. Just detta antagande riskerar i sig att reproducera en norm som annars kanske inte 
är särskilt vedertagen. Att pojkar t.ex. väljer romantik framför fantasy behöver alltså inte 
nödvändigtvis betraktas som normöverskridande, eftersom detta förutsätter att det finns en 
sådan norm.  
 
Risken finns att diskussion kring genus problematiserar relationen mellan könen på ett sätt 
som inte hade behövt betraktas som särskilt problematisk. Denna ståndpunkt härleds till 
Fagrells (2000:60) redogörelser för det naturaliserande synsättet på genus. Detta synsätt 
innebär att relationen mellan könen betraktas så naturligt att den inte behöver 
problematiseras. Synsättet kan tolkas åt en mer biologisk ståndpunkt, samtidigt som 
synsättet har en mer rationell tolkning. Den rationella tolkningen innebär enligt Fagrell att 
det inte finns något manligt och kvinnligt, så därför behöver vi inte fundera över varför 
relationen mellan könen ser ut som den gör. Min egna uppfattning är att det sistnämnda är 
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en alltför förenklad attityd och undgår diskussion kring en problematik som är aktuell inom 
samhällets alla förgreningar. Samtidigt har den en poäng då diskussion om skillnader 
mellan könen riskerar att skapa skillnader mellan könen. Det rationella naturaliserande 
synsättet på genus kan i den meningen betraktas som ett önskvärt förhållningssätt i syfte att 
skapa öppenhet inför det faktum att individer får agera hur de vill oavsett kön. Samtidigt 
har den en underton av en utopisk naivitet som kringgår hur situationen ser ut i dagsläget.  
 
Vi är i slutändan människor med olika behov och åsikter oavsett kön. Dessa ska inte alltid 
behöva relateras till individens könsidentitet. Könsidentiteten och hur denna konstrueras är 
i sig heller inte en homogen enhet eller en stabil process. Därmed måste hänsyn tas även till 
andra aspekter än bara genus för att inte riskera att producera skillnader eller visa på 
tendenser som inte har med genus att göra. Huruvida en utsaga kan relateras till genus är 
alltså en svår fråga. I kommande tolkningar kommer därför tidigare forskning att utgöra en 
viktig grund. Därmed är förhoppningen att tolkningarna inte ska bli alltför subjektiva. 
 
1.4 Material 
 
Den utvalda texten för läsningen är plockad ur Millan - och det där med kyssar av Milena 
Bergquist. Urvalet grundade sig på att hitta en bok som i hög grad efterlever kriterierna för 
en stereotypisk flickbok. Boken är den sjätte i bokserien om Millan, men fungerar att läsa 
som en fristående episod. På bokens baksida beskrivs att Millan snart ska fylla 13 år, vilka 
djur hon har, att hon sköter hästen Zilla i stallet och att hon längtar efter att kyssa någon. På 
bokens framsida är en flickas ansikte (antagligen Millans) i centrum, inramad av rosa och 
röda blommor och hjärtan. Bokens titel är gul med namnet skrivet med stora versaler - 
MILLAN. Boken var placerad synligt som visningsexemplar under kategorin humor på 
Sundsvalls stadsbibliotek. Genomgående teman i boken är kärlek och relationer, kyssar, 
djur, kompisar, killar och utseende. Jag kommer i följande stycken redogöra ytterligare för 
motiven till valet av bok som föremål i min studie. 
 
Den bok om Millan som jag har valt textstycke utifrån är alltså tänkt att motsvara kriterierna 
för en stereotypisk flickbok. De stereotypiska kriterierna bygger på de normer som tilldelas 
könet och på så sätt skapar vår förståelse om att vara pojke eller flicka. Forskning har visat 
att könsmässig medvetenhet går att finna hos barn redan vid två års ålder (Kåreland & 
Lindh-Munther, 2005:71). Vidare hänvisar Kåreland & Lindh-Munther (2005:74) till Petra 
Gäreskog som har samtalat om manligt och kvinnligt med små barn i förskolan. Barnen 
visade att de är väl medvetna om vad som gäller för flickor och pojkar. Resultaten av 
Gäreskogs samtal visar att pojkar ska vara busiga och inte ha rosa eller leka med dockor. 
Flickor tillskrivs å andra sidan mer känslomässiga drag och förknippas gärna med rosa. 
 
Det är alltså tydligt att barn redan i unga år identifierar uppdelningen mellan manligt och 
kvinnligt. Denna uppdelning sker tidigt även inom barnlitteraturen. Kåreland (2005:25) har 
analyserat bilderböckerna Malla Handlar av Eva Eriksson och Nämen Benny av Barbro 
Lindgren och Olof Landström. Kårelands redogörelser visar hur Malla  är bunden till 
vardagssfärens trygga tillvaro medan Benny rör sig i den mer äventyrliga offentliga sfären 
(2005:44-45). Kårelands analyser grundar sig på tidigare forskning om genus i skolan. I 
denna forskning kännetecknas pojkars identitetsutveckling av hård bevakning av 
könsgränser där maskulinitet förknippas med muskler, hårdhet och tävlande. Flickors 
identitetsutveckling kännetecknas å andra sidan mer av personliga relationer (Kåreland, 
2005:27).  
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Vad gäller äldre barn så hänvisar jag till Marika Andraes analys av bokserien Eva och Adam. I 
bokserien Eva och Adam är kärlek och relationer ett övergripande tema. Andrae menar att 
kärlek traditionellt sett har präglat flick-kulturen och att det är vanligt att flickor och pojkar 
tilldelas olika böcker. Bokseriens popularitet torde därför bero på att läsaren får följa 
karaktärer av båda könen. Andrae anför att flickor och pojkar föredrar att läsa om det egna 
könet och att de dessutom väljer böcker skrivna av författare av det egna könet (Andrae, 
2005:253-254). 
 
I sina analyser av bokserien Eva och Adam så tar Andrae upp förekomsten av 
könsschabloner. Adam gillar fotboll, spela gitarr, fiska och att åka skateboard. Eva gillar 
teater och beskrivs som tydligt relationsorienterad i analysen. Evas relation till bästisen 
Annika beskrivs som mer relationsorienterad och hemmastadd än kompisrelationen mellan 
Adam och Alexander (Andrae, 2005:257-258). Könsskillnader framkommer alltså vad gäller 
karaktärernas intressen och hur deras relationer ser ut.  
 
Vi återgår nu till valet av Millan - och det där med kyssar som föremål i min studie. Bokens 
omslag med dess färgval och motiv stämmer väl överens med de mjuka ideal som betraktas 
som kvinnligt. Det är dessutom uppenbart att huvudkaraktären är en flicka då Millans namn 
och ansikte figurerar stort på omslaget. Millan, liksom Kårelands analys av Malla, rör sig 
mestadels inom den privata sfären. När Millan ska på fest och således bryta den privata 
tryggheten, så är det i detta skede som Millan utsätts för faror. Signalerna tyder på att Millan 
som flicka bör vara försiktig och inte äventyra den privata sfären allt för mycket.  
 
Det genomgående temat om kärlek och relationer stämmer väl överens med vad som 
traditionellt har förknippats med flickböcker. Till skillnad från Eva och Adam så är Millan  i 
Millan - och det där med kyssar den enda huvudkaraktären. Då huvudkaraktären är en flicka 
som lever inom ramarna för det vardagliga och mjuka kvinnoidealet så förstärks boken om 
Millan som en stereotypisk flickbok. Boken är dessutom starkt relationsorienterad i likhet 
med Andraes kopplingar till typiska könsschabloner i Eva och Adam. Till sist skall nämnas att 
Millan - och det där med kyssar är författad av en kvinna, vilket utifrån ovanstående 
redogörelse tenderar att locka till sig främst flickor.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redogörelser så motiverar jag valet av Millan - och det där med 
kyssar som en stereotypisk flickbok. Utifrån normerna som omger pojkars könsidentitet så är 
det hypotetiskt troligt att majoriteten av pojkar inte skulle välja att läsa boken om Millan. 
Detta signaleras redan på bokens omslag som i hög grad lever upp till förväntningarna om 
en bok tillägnad för flickor. För att återgå till Hacking (1999) så faller Millan - och det där med 
kyssar inom kategoriseringen för flickböcker, vilket pojkar inom ramarna för sin 
könsidentitet, rent hypotetiskt håller sig borta ifrån.  
 
I fortsättningen redogör jag för tidigare forskning kring pojkar och läsning. Aktualiteten att 
göra en genuskritisk analys begränsad till just pojkars läsning kommer att förtydligas i 
kommande redogörelser. Dessutom är det mot bakgrund av tidigare forskning som jag 
kommer att analysera mina resultat.  
 
2. Bakgrund - Tidigare forskning 
 
Pojkar och läsning är ett etablerat ämne att forska i med flera olika inriktningar. 
Utgångspunkten är ofta det faktum att pojkar läser mindre än flickor, vilket skapar en 
legitim anledning att forska kring pojkar och läsning. Studier har dels varit inriktade kring 
pojkars läsförståelse och val av böcker, och dels kring förhållandet mellan pojkar och läsning 
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ur ett genusperspektiv. Även om denna uppsats riktar sig till det sistnämnda, så kommer jag 
att redogöra för båda infallsvinklarna. Detta skapar en helhetsbild och visar hur de olika 
infallsvinklarna kan förhålla sig till varandra.  
 
Urvalet av källor är i huvudsak baserade på vetenskapliga studier som med olika 
infallsvinklar behandlar pojkar och läsning. Detta för att få en så bred bild av ämnet som 
möjligt. Det förekommer också referenser som begränsar sig till specifikt utvalda stycken, då 
dessa kan bidra till diskussion eller skapa en ingång till ämnet. Referenserna presenteras 
löpande i texten och där hela studien har använts så presenteras den i sin helhet. Viktiga 
begrepp för att orientera sig bland litteraturen var  pojkar och läsning, boys and literature, boys’ 
literature, gender and reading, reading gap och pojkar och könsidentitet. Redogörelserna i denna 
forskningsöversikt ramas in av nyckelord som könstillhörighet, könsidentitet, genus samt pojkar 
och litteratur. Dessa utgör grundläggande utgångspunkter i forskningsöversikten och 
kommer att redogöras närmare allteftersom.  
 
Jag kommer i det följande redogöra för tidigare forskning kring pojkars relation till läsning 
samt redogöra för bakomliggande tendenser ur olika teoretiska utgångspunkter. Syftet är att 
skapa en bred förståelse av hur pojkars relation till läsning ser ut. Med relation till läsning 
syftas i första hand antagandet om att pojkar läser mindre än flickor och vilka faktorer detta 
kan bero på. 
 
2.1 Internationella och nationella tendenser 
 
Många studier pekar på att pojkar läser mindre än flickor. Detta fenomen är vedertaget i 
västvärlden och begrepp som “the 4th grade slump” (Lindqvist, 2014) och “the reading gap” 
(Munson-Warnken, 2017) används för att markera gapet mellan pojkars och flickors läsning. 
Lindqvist utgår från uttalande av professor William G. Brozo, vilkens begrepp syftar till hur 
nedgången i läsning hos pojkar sker i fjärde klass medan Munson-Warnkens begrepp avser 
ett gap i generell mening mellan hur mycket unga pojkar och flickor läser. I ett svenskt 
sammanhang beskrivs problematiken kring pojkars vikande intresse för läsning i en rapport 
från en förstudie på beställning av Länsbiblioteket i Örebro under ledning av Redman 
(2013). Förstudien syftar till att kartlägga pojkars och unga mäns läsning, där det visat sig att 
den grupp som läser minst är pojkar och unga män i åldern 13-25 år. Man talar om en 
förlorad generation och relaterar till internationella kunskapsmätningar i läsförståelse som 
PIRLS och PISA för att underbygga förstudiens aktualitet inom ämnet (Redman, s.3-5). 
PIRLS har utförts tre gånger, 2001, 2006 och 2011 och mäter läsförmågan hos elever i årskurs 
fyra. Det senaste resultatet från 2011  visar på en nedåtgående trend sedan 2001. I resultatet 1

framgår också att läsförmågan främst har försämrats bland flickor men att flickor överlag 
läser bättre än pojkar. I den PISA-undersökning bland 15-åringar från 2012 som Redmans 
förstudie hänvisar till saknade en fjärdedel av pojkarna grundläggande läsfärdighet för att 
läsning ska kunna kännas lustfylld. Den senaste PISA-undersökningen visar på en 
förbättring och ett minskande gap mellan pojkar och flickor. Detta beror till största del på att 
flickornas resultat har försämrats. Det råder däremot fortfarande ett gap mellan pojkar och 
flickor i samtliga deltagande länder (Skolverket, 2016:28). 
 
Ovanstående redogörelse klargör de faktiska skillnaderna som finns. Avsikten är dock inte 
att begränsa sig till resultat i diverse undersökningar utan snarare skapa en ingång till att 
resonera kring bakomliggande orsaker till de skillnader som faktiskt finns.  
 

1  En senare PIRLS-undersökning har gjorts, men presenteras först i december 2017. 
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2.2 Pojkarna och litteraturen 
 
Ett resonemang i tidigare forskning av barn och ungas läsning är deras sökande av 
identifikation med det egna könet. I en studie av Brink (2014:257-258) fick en elevgrupp välja 
en valfri bok var samt uppge årets bästa bok. Resultaten visade att eleverna oftast valde 
böcker med huvudkaraktärer av det egna könet. Denna tendens var starkast i unga åldrar 
samt att pojkarna var mest könsbundna vid sina val. Identifikationen beskrivs även som en 
viktig faktor av Andersson & Appelberg (2009:36). Andersson & Appelberg menar att 
tonåringars behov av identifikation påverkar deras val av genrer eftersom litteratur hjälper 
tonåringar att navigera på olika sätt att vara och förhålla sig. 
 
Andersson & Appelberg har studerat vad pojkar i årskurs åtta vill läsa och sorterar olika 
genrer efter hur efterfrågade de är. Andersson & Appelbergs (2009:12) studier visar att 
pojkar framförallt efterfrågar fantasy, men också böcker inom genrerna humor, krig och 
sport/idrott. Av de 146 utgivna ungdomsböckerna som ingick i Andersson & Appelbergs 
studie så placerades majoriteten av böckerna in i kategorierna vardagsliv och krisböcker. 
Dessa två genrer var minst efterfrågade av pojkarna. De flesta av de 146 utgivna böckerna 
var skrivna av kvinnliga författare. Bland de böcker som pojkarna föredrog var manliga 
författare återkommande samt förekomst av manliga huvudkaraktärer. Det visar ytterligare 
hur starkt driven läsningen är av identifikation med det egna könet. 
 
Malmgren (1997) har studerat läsningen hos åtta mellanstadieklassare. Studien utgår från 
elevernas reaktioner på undervisning i litteratur och läsning av texter. Under dessa studier 
kartläggs karaktäristiska drag för elevernas reception vad gäller litteratur, men även filmer 
och övrig mediekonsumtion. Malmgren analyserar läsarnas reception mot bakgrund av 
faktorer som kompetens, socialisation och kultur. Detta för att urskilja vad som är kulturellt 
gemensamt och vad som är individuellt präglat. De gemensamma dragen hos de unga 
läsarna präglades av en stark handlingskod i linjär narrativ struktur (Malmgren, 
1997:106-113). Handlingskod beskrivs som ett oreflekterat intresse för den dramatiska 
handlingen. Till denna typ av läsning hör spänningsfiction. Malmgren (1997:107-108) 
använder sig av Joseph Appleyards utvecklingsmodell ur Becoming a Reader (1991) för att 
beskriva hur läsaren intar olika roller. Appleyards utvecklingsmodell utgår från en 
utvecklingspsykologisk ansats och beskriver hur läsaren intar olika roller i sin läsning vid 
olika utvecklingsstadier. Enligt denna intar barn  i mellanåldern ofta rollen som “läsaren 
som hjälte/hjältinna”. I denna roll identifierar sig läsaren med huvudkaraktären som 
övervinner faror och skapar ordning i en orolig värld (Malmgren (1997:111). Det är under 
mellanårens hjälteperiod som de könsspecifika dragen är som starkast, vilket framförallt 
visat sig starkast hos pojkarna (Malmgren, 1997:145).  
 
I studien av Malmgren (1997) sorterades karaktäristiska drag hos elevernas reception i 
förhållande till olika typer av repertoarer. Med repertoarer syftar Malmgren till den typ av 
narrativ inriktning som en individ har konsumerat tidigare och därmed tilltalas av. En av 
pojkarna som ingick i Malmgrens studie hade starka karaktäristiska drag av våldseffekter 
och fysisk handlingskraft i sin repertoar. Dessa karaktäristiska drag benämner Malmgren 
som den manliga macho-kulturens repertoar (1997:164). I den manliga macho-kulturens 
repertoar är även superhjältedraget återkommande. Denna repertoar relaterar Malmgren till 
ett kulturellt fält som benämns “den manliga tala-och-handla-kulturen” (1997:167). Detta 
kulturella fält rymmer sociala diskurser som formar en typ av macho-kultur, i vilken 
motstånd mot mjukare värden gör sig mer påtaglig. Repertoarerna bör därför inte betraktas 
som ensidigt bundna till olika utvecklingsstadier, utan till skillnad från Appleyards 
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utvecklingsmodell så påverkas de också av sociala diskurser som råder inom olika kulturella 
sammanhang.  
 
Det finns utifrån den redogörelse som gjorts hittills olika sätt att se på pojkars relation till 
litteratur. Den kan betraktas som bunden till olika psykologiska utvecklingsstadier och 
betraktas utifrån olika sociala och kulturella kontexter. Därutöver kan pojkarnas relation till 
litteratur betraktas som både psykologiskt anknutet och som socialt konstruerat. Sullivan 
(2009:10-11) tar steget ytterligare i sin artikel och ställer sig frågan om vilka faktorer i 
pojkarnas förhållande till läsning som är biologiskt formade och vilka som är socialt 
konstruerade. Sullivans använder uttrycket “nature verses nuture” för att måla upp hur det 
biologiska ställs mot det socialt konstruerade i diskussionen om pojkars läsning. Sullivan 
menar att dessa inte behöver ställas rent krasst mot varandra utan att det snarare råder ett 
ömsesidigt förhållande mellan dem båda. Vad gäller könsfrågan inom litteratur så anser 
Sullivan att frågan om ras och socioekonomisk status är betydligt mer kritisk (2009:12). Detta 
belyser att individer inte endast kan förstås utifrån sitt kön utan är mer mångfacetterade och 
pluralistiska än så. Med frågan om ras och socioekonomisk status så pekar dock Sullivan 
framförallt på att gapet i läsning skiljer sig betydligt mer vid närstudier kring dessa 
aspekter, än vid närstudier av endast pojkar och flickor. Sullivan utgår från jämförelser i 
antalet examen från en skola i Boston i sitt uttalande. I ett svenskt sammanhang kan också 
etniska skillnader och socioekonomisk status vara av intresse för att förstå mångsidigheten 
hos både pojkar och flickor. Även om pojkars relation till läsning fortsättningsvis kommer 
att utgöra fokus, så är förståelsen av individer som mångfacetterade en viktig utgångspunkt.  
 
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse om individer som mångfacetterade går det 
därför att förhålla sig kritiskt till studien av Andersson & Appelberg (2009). Genom att 
studera vilka genrer som pojkar föredrar blir det lätt att göra antaganden om könsspecifika 
behov, vilket kan riskerar att betrakta könsidentiteter som något stabilt och universellt 
giltigt. Detta riskerar att utelämna en diskussion om könsidentitetens komplexitet. 
 
Forsberg (2002) har studerat könsdiskurser hos elevgrupper i årskurserna 0-6. I studiens 
inledande del jämför Forsberg hur identitetsutvecklingen kan förstås utifrån olika teorier. 
Forsberg anför att utvecklingen av synen på identitetsutveckling kan förstås utifrån en 
strukturell nivå eller en individuell nivå (2002:5). På den strukturella nivån erkänns 
förekomsten av strukturella skillnader och underordnade positioner hos det kvinnliga 
könet. Forsberg menar dock att dessa teorier inte täcker de komplexa processer som sker på 
individuell nivå. På den individuella nivån ställer Forsberg psykoanalytiska teorier mot ett 
poststrukturalistiskt perspektiv (2002:5-7). Utifrån psykoanalytiska teorier betraktas 
identitetsutvecklingen vara kopplat till relationen och separationen från modern. Detta 
innebär förenklat att flickor och pojkar formas efter deras olika relationer till modern. Risken 
är dock att denna teori betraktar identitetsutvecklingen som stabil och bekräftar intelligens 
och temperamentsskillnader mellan könen (Forsberg, 2002:6). Utifrån detta perspektiv kan 
det vara aktuellt att betrakta läsningen utifrån olika utvecklingsstadier i enlighet med 
Appleyards utvecklingsmodell, eller att studera val av genrer hos pojkar eller flickor. 
 
Forsberg använder sig istället av ett poststrukturalistiskt perspektiv som betraktar 
identitetsutvecklingen som dynamiskt formande via diskurser i olika sociala praktiker 
(2002:6-7). I Forsbergs definition är subjektiviteten viktig då individen ska förstås som en 
aktiv aktör i de sociala diskurserna och således aktiv i skapandet av sitt eget kön. Forsberg 
föredrar begreppet subjektivitet framför identitet eftersom den förstnämnda förutsätts vara 
mångfacetterad och instabil. Utifrån detta perspektiv blir det snarare mer intressant att 
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studera de sociala diskurserna kring kön och böcker för att förstå hur pojkar och flickor 
väljer en bok att läsa. 
 
Munson-Warnken (2017) anför att det faktum att pojkar är mindre motiverade att läsa 
riskerar att föra fokus till rekommendationer om typiska “pojk-böcker”. Det är på detta 
område som ovannämnda Andersson & Appelberg (2009) rör sig i sin undersökning. Detta 
menar Munson-Warnken vilar på könsstereotypiska antaganden som begränsar pojkar som 
läsare. Pojkar ställs mot flickor i stället för att förstå dem som komplexa individer. 
Munson-Warnken undersöker i stället om könsstereotypiska strukturer håller pojkar borta 
från ämnen som de annars hade varit intresserade av. Med den utgångspunkten fungerar 
könsstereotypiska strukturer som en grindvaktare för pojkar i deras läsning. Detta stöds av 
Forsberg (2002:4) som menar att styrande diskurser kan verka begränsande på en individs 
handlingsmöjligheter. Handlingsmöjligheterna regleras via förebilder och hot om straff. 
Detta innebär att sociala och kulturella praktiker kan verka begränsande eller 
uppmuntrande och på så sätt forma pojkarnas förhållande till litteratur.  
 
2.3 Läsning och den manliga könsidentiteten 
 
Forsberg (2002:15-17) talar om begreppet hegemoniska maskuliniteten, vilket innebär det 
legitima och dominerande sättet att vara man på i den rådande genusordningen. Med 
begreppet genusordning åsyftas ett konstruerat mönster av relationen mellan man och 
kvinna samt kulturella föreställningar om denna (Forsberg, 2002:43). Maskulinitet placeras i 
sin tur in i en hierarki av överordnade och underordnade konstruktioner av maskulinitet, i 
vilken den hegemoniska maskuliniteten positionerar sig som den överordnade. Man kan 
tänka sig att det kulturella fält som Malmgren benämner som “den manliga 
tala-och-handla-kulturen” är en typ av positionering i den maskulina hierarkin, i vilken 
våldsbejakande macho-kultur utgör den främsta kulturkonsumtionen. Forsberg (2002:16) 
gör en liknande koppling och relaterar till forskning av utvecklingen i ett litet samhälle i 
England på 80- och 90-talet. I samhället tillhörde majoriteten arbetarklassen och i samband 
med stigande arbetslöshet så förändrades positionerna av den manliga könsidentiteten. 
Positionen av mannen som försörjare utmanades av nya sätt att positionera sig som man och 
resulterade i en motstridig macho-kultur. Således utgör detta en indikation på att de 
maskulina positionerna inte är fixerade och stabila utan förändras i samband med den 
sociala omgivningen. Identifieringen som man är alltså inramat av samhälleliga strukturer 
och kulturella fält och omprövas i en pågående process av nya diskursiva utbyten.  
 
I Forsbergs studier av könsdiskurser i skolan är förståelsen av kön som konstruktioner stark, 
vilket är den ansats som begreppet genus bygger på (2002:5). Forsbergs poststrukturella 
ansats i kombination med subjektivitetsteori innebär att det sociala könet är mångfacetterat 
och att det finns flera möjligheter att positionera sig som man eller kvinna (2002:6). 
Resultaten i Forsbergs studier visar däremot att flickor är mer accepterande för 
könsöverskridande positioneringar och att flickor är mest villiga att överskrida könsgränser 
(2002:283-284). Detta gör det aktuellt att studera just pojkarnas relation till läsning eftersom 
pojkarna är mer begränsade i sina handlingsmöjligheter. Läsning förutsätts i det här 
sammanhanget vara något som pojkar inte ägnar sig åt i enlighet med den överordnade 
maskuliniteten, vilket ska redogöras närmare fortsättningsvis. 
 
Den hegemoniska maskuliniteten som Forsberg nämner kan ställas i relation till pojkars 
inställning till läsning. Millard (1997) är inne på detta område och talar om 
könsdifferentierad läsning. Millard undersöker hur läsningen har blivit differentierad i 
relation till elevernas kön. Millard använder begreppet gender och intar liksom Forsberg 
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ansatsen om att kön är en konstruktion. Millard argumenterar för att läsning och läsare är 
konstruerade av pedagogiska och kulturella praktiker och använder insikter om 
maskuliniteten för att förstå hur pojkar tillämpar litterära aktiviteter i deras framväxande 
könsidentitet. Millard har studerat attityder och erfarenheter av läsning i skolan hos både 
pojkar och flickor på nio olika skolor i South Yorkshire, England. Utifrån resultaten gör 
Millard kopplingar till att bilden av läsning i samhället uppfattas som en feminin aktivitet. 
Med samhälle utgår Millard från kontexten i South Yorkshire, men svenska studier (Redman, 
2013:5-6) utgår också från att pojkars förhållande till litteratur är en genusfråga och att 
läsning uppfattas som en kvinnlig aktivitet. I Redmans förstudie beskrivs pojkars inställning 
till litteratur, och skolan rent generellt, te sig som en motståndskultur.  
 
Liksom Forsberg (2002:283-284) så menar Millard (1997) att flickor är betydligt mer flexibla i 
sina könsroller och mer anpassningsbara än pojkar. Som nämnts tidigare så regleras 
handlingsmöjligheterna för respektive kön av förebilder och hot om straff. I pojkarnas fall är 
hotet om straff vid feminina aktiviteter högre. Denna tendens påvisar Munson-Warnken 
(2017) i sin studie när hon redogör för de sociala konsekvenserna för pojkar att bära på en 
bok som definieras som “tjejbok”. I studien undersöktes hur pojkar och flickor valde böcker 
utifrån textstycke, bokomslag och baksidan på böckerna. Definitionen av tjejbok bestämdes 
av elever i en tvärgrupp i Munson-Warnkens studie. I studien ingick även ett 
korridorexperiment där pojkarna fick redogöra för sina känslor av att bära på en tjejbok runt 
om i skolan. Resultatet visade att pojkarna bevakade könsgränserna i större utsträckning vid 
sina bokval än flickorna och bekräftade under intervjuer att de befarar att bli förolämpade 
om de blir påkomna med en tjejbok. Flickorna däremot var mer villiga att läsa “pojkböcker” 
och konsekvenserna ansågs inte alls lika påtagliga. Därmed finns indikationer på att 
flickorna är mer flexibla i sina könsroller, vilket skapar aktualitet att fördjupa sig i pojkarnas 
könsroller och deras relation till litteratur. 
 
Kopplingen av läsning som en feminin aktivitetet skapas tidigt då det är mammorna som 
läser mest och står för inköpet av böcker (Millard, 1997). Föräldrar och andra vuxna agerar 
som rollmodeller och kopplingen av läsning som en feminin aktivitetet reproduceras när det 
är övervägande mammor som läser och rekommenderar böcker. I förstudien av Redman 
(2017:7-9) föreslås åtgärder med fler manliga förebilder för att få pojkar att läsa. I Redmans 
förstudie (2017:6) hänvisas till forskning om att elevers läsning påverkas av sociala och 
kulturella praktiker samt den institutionella skolmiljön, snarare än könstillhörighet. 
Könstillhörigheten kan ändå anses spela en roll då kroppen är utgångspunkten för våra 
erfarenheter (Johansson (2008:28). Med detta menar Johansson att den levda kroppen i mötet 
med andra lär barn att förhålla sig som pojke eller flicka. På så sätt intar vi olika könsroller 
utifrån de könstillhörigheter vi har. Påståendet utesluter dock inte vikten av de sociala och 
kulturella praktikerna. Även om könstillhörigheten i sig spelar en roll, så är könsroller i det 
här sammanhanget att betrakta som konstruerat utifrån sociala och kulturella gränser. 
Utgångspunkten för detta är en poststruktuvistisk och subjektivistisk ansats om hur 
könsidentiteten skapas i ett diskursivt utbyte med individen som en aktiv aktör. I de sociala 
och kulturella praktikerna utgör dock den institutionella skolmiljön en viktig del, vilket gör 
att Redmans hänvisning till skolmiljön ändå utgör en viktig aspekt vid formandet av läsare.  
 
2.4 Pojkar och läsning i skolan 
 
Det finns forskning som pekar på att pojkar och flickor har olika inställning till läsningen i 
skolan. Millard (1997) anför att könsdifferentierade erfarenheter av läsning från hemmet 
påverkar barnens attityd till läsning även i skolan. Förstudien av Redman (2017:6) stöder 
denna teori och menar att pojkar upplever anledningen till läsning av skönlitteratur som 
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otydlig. Pojkar väljer andra former av narrativ tillfredsställelse genom filmer och dataspel 
och betraktar läsning som skolarbete (Millard, 1997). Bristande erfarenheter hemifrån av 
litteratur som något som ägnas åt för njutningens skull gör att pojkar utvecklar ett nyttotänk 
kring läsning. Millard menar att när barnen möter litteraturen i skolan så sker detta under 
strukturella former i form av arbetsblad och frågeställningar. På så sätt hamnar fokus på att 
hitta svar och tillgodose lärarens frågor snarare än att känna inre tillfredsställelse kring 
läsningen. Redman (2017:6) visar på samma tendenser i ett svenskt sammanhang och menar 
att pojkar upplever boksamtal i skolan som en bevisföring för att de har läst böckerna.  
 
Malmgren (1997:167) betonar också en stark skiljelinje mellan fritidens mediesocialisation 
och skolans krav på läsning. Malmgren menar, liksom Millard och Redman, att ämnet 
svenska tenderar att betraktas som ett nyttigt faktaämne bland pojkar. Fokuseringen på att 
läsa just skönlitteratur i skolan kan därmed bli ett hinder för pojkar som har intagit 
nytto-tänket. Kravet på inlevelse och empati blir förknippat med en “feminin mjukiskultur”, 
vilket pojkarna i sina könspositioneringar tar avstånd ifrån. Det kan också vara så att värden 
som empati och inlevelse inte har funnits med i många pojkars repertoarer sedan tidigare. 
När pojkarna underpresterar i läsning tenderar lärare att söka efter fiction av intresse för 
pojkar (Millard, 1997). Istället anför Millard att lärare bör vara kritiska till och se över 
tillämpningen av det bok-baserade lärandet i skolan. Millard föreslår en större variation av 
litterära praktiker till alla elever. Malmgren (1997:173) ger som exempel möjligheten att 
använda litterära texter i ett tematiskt sammanhang för att utvidga elevernas litterära 
repertoarer. Det är lätt att barn kör fast i en specifik repertoar och behöver därför lärarens 
stöd för att utforska nya områden som kan vara av intresse. Igenkänning och 
erfarenhetsanknytning är viktiga faktorer att ha i åtanke i syfte att utvidga elevernas 
repertoarer (Malmgren, 1997:173). 
 
Lärarna är viktiga förebilder och vägledare i elevernas läsning, såväl bland pojkar som 
flickor. I en studie av Graham m.fl. (2015) undersöks lärarnas könsstereotypa förväntningar 
på pojkar och flickor och hur detta påverkar dem i deras självbild när det kommer till 
läsning. Studien gjordes utifrån antagandet att lärare har lägre förväntningar på pojkar och 
att detta påverkar dem i deras syn på sig själva som läsare. 1,508 elever fick göra 
självuppskattningar av deras läsning samt 54 lärare svarade på enkäter om deras 
uppfattningar om elevernas läsning. Enkätundersökningarna ställdes mot läsförståelsetest 
som eleverna fick utföra. Studien ägde rum i delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland under 
två intervaller. Den första i år 5 och den andra i år 6. Graham m.fl. kom fram till att lärarnas 
könsstereotypiska antaganden av elevernas läsning påverkar elevernas självbild som läsare i 
viss mån. Lärarnas könsstereotypa förväntningar på eleverna påverkar dem i deras 
könsidentifiering och eleverna anpassar sig efter de könsstereotyper som lärarna artikulerar 
(Graham m.fl., 2015). Graham m.fl. menar dock att bevis för att pojkar faktiskt 
underpresterar i språkämnen i relation till flickor gör att lärarnas förväntningar blir 
befogade. Det legitimerar ändå inte könsstereotypa förväntningar, utan med en 
medvetenhet om hur förväntningar påverkar eleverna så finns möjlighet att som lärare 
skapa en atmosfär där det förmedlas tilltro till alla elever. På så sätt kan eleverna uppleva att 
de oavsett kön har samma förutsättningar.  
 
2.5 Feministisk kritik 
 
Jag har hittills presenterat skillnader vad gäller läsförmåga och läsvanor hos pojkar och 
flickor. Skillnader i läsförmåga och läsvanor hör ihop och läsvanor har i sin tur visat sig gå 
att koppla till en genusdiskussion där läsning uppfattas som en feminin aktivitetet och där 
specifika genrer visat sig vara starkt könsbundna. Pojkarnas könspositionering sätter 
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betydligt starkare gränser än hos flickornas könspositionering. Sanford (2005:302-301) menar 
dock att ett fokus på just pojkarna riskerar att återigen göra flickorna osynliga. Med detta 
menar hon att pojkarnas bristande läsförmåga i västvärlden orsakar moralpanik över 
pojkarna. Det blir en retorik om pojkar som misslyckade och exkluderade i skolsystemet 
medan flickorna anses vara framgångsrika. Sanford anser vidare att flickorna får ta smällen 
när det hittas brister hos pojkarna och flickorna hamnar på så sätt i skymundan och glöms 
bort i debatten.  
 
Sanfords kritik utgår från en tydlig feministisk ansats. Feminism kännetecknas av att 
genusperspektiv anläggs på diverse samhällsfenomen där genus utgör en 
organiseringsprincip i samhället i vilken kvinnor antas missgynnas eller diskrimineras 
(Alvesson & Sköldberg, 2017:339). Genom detta perspektiv kan hela diskursen om pojkarnas 
läsning, i enlighet med Sanford, ses som ett bekräftande av en samhällelig 
organiseringsprincip där pojkarnas misslyckanden gör att flickorna glöms bort. I denna 
förstudie behöver dock inte termer av misslyckande användas eftersom fokus inte är riktat 
till att förbättra resultat på tester. Tester kan däremot ge en fingervisning på hur 
tendenserna ser ut i samhället och på så sätt skapa en medvetenhet och en grund för 
reflektion kring de bakomliggande faktorerna. Om att jämföra pojkar och flickor säger 
Skolverket följande: “Att det inte är stora skillnader i resultat mellan flickor och pojkar är 
viktigt i ett skolsystem som betonar likvärdig utbildning” (2016:28). För att komma åt 
likvärdighet kan det därför vara nödvändigt att, som i det här sammanhanget, fokusera på 
pojkar och deras läsning eftersom det finns ett betydande gap gällande läsvanor mellan 
pojkar och flickor. 
 
Fördelarna med att få pojkar att läsa gäller inte bara att uppnå högre kunskapsresultat. 
Fokus är snarare riktat mot pojkars könsidentiteter och hur den fungerar som grindvaktare 
till läsning. Sanford ställer sig själv frågan: “How is success understood and measured other 
than by school exam?” (2005:303). Ett sådant mått på framgång torde vara att se läsning som 
något könsneutralt och där genusstrukturer inte ställer sig i vägen för dolda intressen. Detta 
ställer krav på en skola som vågar ifrågasätta gällande genusstrukturer, vilket borde vara av 
intresse även ur ett feministiskt perspektiv. För att kunna ifrågasätta gällande 
genusstrukturer blir det nödvändigt att belysa dem. I det här fallet sätts ljus på en 
genusstruktur som innebär ett avståndstagande mellan den manliga könsidentiteten och 
litteratur. För att skapa likvärdighet kan det därför vara nödvändigt att bedriva studier på 
pojkar och mäns relation till litteratur. Forsberg ställer sig frågan: “Vilka feminiteter, 
maskuliniteter eller mänskligheter vill vi befrämja mot bakgrund av läroplanens 
värdegrund?”(2002:288). Utgångspunkten i Forsbergs citat är att skolans kontext utgör en 
viktig plattform för reproducering av genusstrukturer. Om förhållandet mellan maskulinitet 
och litteratur synliggörs så skapas också förutsättningar att ifrågasätta den och utgå från en 
mer mångfacetterad inställning till pojkar och litteratur i skolan. 
 
Ur ett feministiskt perspektiv kan det vara intressant att studera hur det kommer sig att 
aktiviteter förknippade med tjejer är mer tabu för pojkar än att flickor ägnar sig åt aktiviteter 
förknippade för pojkar. Millard (1997) menar att det generellt finns en högre acceptans 
gentemot den maskulina rollen i samhället. Maskulinitet är i den meningen betraktat som 
positivt, vilket välkomnar flickor i högre grad att inta en maskulin roll. Ur ett feministiskt 
perspektiv innebär detta resultatet av en patriarkalisk samhällsstruktur där maskulinitet 
utgör en slags normativ dominans i samhället. Alvesson & Sköldberg (2017:352) varnar dock 
för att feminismen kan ge en alltför ensidigt vinklad bild av genusrelationer. Risken finns att 
män framställs som förtryckare och att kvinnor framställs som offer. Individer som 
mångfacetterade och pluralistiska glöms bort och istället målas en polariserande bild av 
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genusrelationer upp. Det är den framställningen som Sanford (2005:303) bygger upp när hon 
anför att flickorna får ta smällen när pojkarna påvisar brister i läsförmåga.  
 
Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att forskning inriktat mot ett specifik kön kan 
riskera att bli för generaliserande. Det är omöjligt att återge en absolut verklighet av hur 
pojkars relation till litteratur ser ut. Ingen könstillhörighet kan betraktas som en homogen 
grupp med stabila sanningar, utan alla människor kommer från olika sociala och kulturella 
kontexter. Det empiriska material som går att fastställa är skillnader i testresultat mellan 
pojkar och flickor. Likaså finns starka indikationer för att pojkar läser mindre än flickor, 
vilket har stått i fokus i denna forskningsöversikt. Sedan finns tendenser till orsaker som kan 
vara gemensamma för en stor grupp pojkar, men dem utgör ingen stabil sanning. Malmgren 
(1997:30) har använt sig av en etnografiskt kvalitativ ansats vid sina studier. Utifrån denna 
förutsätts verkligheten vara mångdimensionell utan att nödvändigtvis bygga på kausala 
samband. Malmgren menar istället att förklaringsmönster kan läggas på varandra och 
komplettera varandra. Vi kan medvetandegöra vårt sätt att dra slutsatser och utifrån dessa 
försöka bygga sammanhängande tolkningar (Malmgren, 1997:30). Pojkars relation till 
läsning kan betraktas på samma sätt. Förklaringsmönster utifrån könsidentitet, 
genusstrukturer, förväntningar samt sociala och kulturella sammanhang ramar tillsammans 
in bilden av hur pojkars relation till läsning kan tolkas.  
 
3. Resultat och analys 
 
Resultatet kommer att redogöras löpande i samband med analyser. I den första resultatdelen 
redovisas resultaten från omgång 1. Deltagarna i omgång 1 intervjuades individuellt. I den 
andra resultatdelen redovisas resultaten från omgång 2. Deltagarna i omgång 2 intervjuades 
i grupp men fick utrymme att i tur och ordning summera sina uppfattningar om texterna. 
Både omgång 1 och omgång 2 bestod av tre tolvåriga pojkar i årskurs 6. Totalt intervjuades 
sex pojkar i årskurs 6. Samtliga deltagare var hemmahörande i Sundsvall med omnejd. 
Deltagarna i studien representeras med ett “P” för pojke följt av en siffra för den turordning 
som de deltog i. Siffran är även relaterad till den text som deltagaren fick läsa. Bokstaven “I” 
står för intervjuare.  
 
 3.1 Omgång 1  
 
Utifrån syftet att studera hur villiga pojkar är att överskrida könsnormer vid läsning så 
styrkte resultatet detta i stor utsträckning. Pojkars läsning som starkt bundet till en maskulin 
könsspecifik identifikationsordning visade svaga tecken vid resultatet. Ingen av pojkarna i 
omgång 1 avfärdade sin tilldelade text som kopplat till en typisk “flickbok”. En pojke 
uppgav dock att texten genre inte passade honom. 
 
 
I: Vad tyckte du om texten? 
P1: Jag tyckte inte om den. Jag gillar inte kärlekshistorier.  
I: Vad gillar du att läsa för genrer? 
P1: Jag gillar mer intressanta, spännande böcker och äventyr. 
I: Kan du ge exempel på en sån bok? 
P1: Ja, Mördarens Apa. Den läser vi i skolan och den har jag faktiskt fastnat lite för. 
 
Pojke 1 avfärdar kärlekshistorier och föredrar i stället spänning och äventyrsböcker. Detta 
stämmer överens med Andersson & Appelbergs (2009) studier av vad pojkar föredrar för 
typ av böcker. Det kan också relateras till Appleyards utvecklingsmodell där barn i 
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mellanåldern tenderar att läsa som hjälte eller hjältinna och därmed föredrar spänning och 
action. Hittills behöver alltså inte nödvändigtvis de utlåtanden Pojke 1 har gjort relateras till 
en maskulin könsspecifik identifikationsordning. De behöver således inte vara en del av en 
genusdiskurs utan kan snarare relateras till det utvecklingsstadium som pojken befinner sig 
i. Pojke 1 menar att han gillar “mer intressanta” böcker, vilket antyder att kärlekshistorier 
och känslor inte ingår i hans definition av vad som är intressant.  
 
I: Vilka tror du att boken som texten kommer ifrån skulle passa?  
P1: (Tänker en stund) 
I: Kan alla läsa den, både som kille och tjej? 
P1: Ja, om man gillar såna böcker. Jag tycker att den passar både killar och tjejer. 
I: Kan du beskriva varför du tycker så? 
P1: Alla gillar olika saker så jag tror att det inte finns något speciellt för tjejer eller killar.  
 
Här visar Pojke 1 på ett normkritiskt förhållningssätt till den normativa genusdiskursen om 
vad som konstituerar manligt och kvinnligt. Pojke 1 uttrycker ett näst intill medvetet 
ställningstagande kring genus. Pojke 1 gör alltså uttryckligen ett tillåtande ställningstagande 
gentemot texten samtidigt som han personligen tar avstånd. Detta kan tolkas på olika sätt. 
Det ena är att Pojke 1, oberoende av genusdiskurs, helt enkelt inte tycker om genren men 
förstår om andra pojkar gör det. Det handlar i så fall om en uppfattning som är naturligt 
förankrad hos Pojke 1 att han därmed har en ifrågasättande inställning till huruvida det 
skulle finnas någonting speciellt för tjejer eller killar. Denna uppfattning kan kopplas till 
Fagrells (2000) naturaliserande synsätt. Relationen mellan könen uppfattas så naturlig att 
problematisering av den är överflödig. I fallet med Pojke 1 intar det naturaliserande 
synsättet en rationalitet som innebär att det naturliga i det här fallet är att det inte finns 
något manligt eller kvinnligt. Det faktum att det inte finns något som konstituerar manligt 
eller kvinnligt upplevs således inte vara i behov av att problematiseras.  
 
 Det andra sättet att tolka det på är att Pojke 1 är medveten om genus och har erfarenhet av 
genustänk och därmed uttrycker sig i en mening som upplevs som ett medvetet 
ställningstagande. Mina frågor som intervjuare kan i så fall ha hjälpt Pojke 1 att tänka i 
termer av genus.  
 
I: Texten är ju plockad ur en bok, och jag tänkte visa dig boken nu. 
I: (Visar omslaget på boken) 
I: Vad har du att säga om bokens omslag? 
P1: Ja… den är färgglad. Massa hjärtan och blommor. Den ger ett glatt intryck. Det syns att det är en 
bok om känslor. 
 
Pojke 1 gör inga antydningar till att placera boken i kategorin av “tjejböcker”. Han relaterar 
snarare bokens omslag till bokens genre utifrån det faktum att texten handlade om känslor 
och omslaget artikulerar känslor genom sina färger och hjärtan. Eftersom Pojke 1 uttryckte 
ett normkritiskt ställningstagande i det föregående så var det överraskande att sådana 
utläggningar uteblev vid detta tillfälle. Det normkritiska förhållningssättet ur 
genussynpunkt förstärks alltså ytterligare då Pojke 1 både uttrycker ett normkritiskt 
ställningstagande samtidigt som han helt undgår att tänka i termer av manligt och kvinnligt 
kring bokens omslag. Vid det senare tillfället hade Pojke 1 ingen hjälp från mig som 
intervjuare att ledas in i tankar kring vad som konstituerar manligt och kvinnligt. Den 
naturligt förankrade uppfattningen om att det inte finns något speciellt anknutet till tjejer 
eller killar verkar i fallet med Pojke 1 vara dominerande. Det är alltså troligt att Pojke 1 har 
en rationellt naturaliserad uppfattning kring genus.  
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Fortsättningsvis visade Pojke 2 på samma tendenser som Pojke 1 och fattade själv tycke för 
texten. 
 
I: Hur upplevde du texten? 
P2: Ganska bra och spännande. Det var mycket känslor.  
I: Vad skulle du säga att texten tillhör för kategori? Vilken genre? 
P2: Jag skulle säga att det är en kärleksbok.  
I: Varför tror du det? 
P2: Den utgör mycket känslor så det borde vara en kärleksbok. 
I: Okej, brukar du föredra att läsa kärleksböcker? 
P2: Nej, jag gillar mest spännande böcker, typ äventyrsböcker. Men jag gillade den här. 
I: Vad var det med den här som du gillade? 
P2: Jag vet inte… den var spännande. Hur ska man förklara? Man fick följa deras tankar. 
I: Okej. Vilka skulle du säga att boken passar? 
P2: Dom som gillar att läsa. 
I: Tror du att den passar både killar och tjejer? 
P2: Ja, den passar både killar och tjejer. 
 
Pojke 2 upplevde texten som bra och spännande samtidigt som han vanligtvis föredrar 
äventyrsböcker. Pojke 2 placerar sig alltså både inom ramarna för pojkars stereotypiska 
bokval samtidigt han bryter stereotypen genom att visa den lästa texten uppskattning. Pojke 
1 och Pojke 2 uttrycker att de främst gillar spännande böcker och äventyr. Definitionen av 
vad spännande innebär verkar dock skilja sig mellan de två deltagarna. Definitionen av 
intressant och spännande täcker inte kärleksböcker för Pojke 1. Däremot i fallet med Pojke 2 
så verkar hans definition av spännande rymma även kärleksböcker. Detta skulle kunna 
förklaras av att pojkarna befinner sig på olika stadier enligt Appleyards utvecklingsmodell. 
Pojke 2 har i så fall börjat lämna läsningen som hjälte/hjältinna för att börja orientera sig mot 
mer känsloinriktad läsning.  
 
Utifrån tidigare nämnda Munson-Warnken (2017) så håller maskulina gränsdragningar 
pojkar ifrån ämnen som de annars hade kunnat vara intresserade av. I detta sammanhang 
fokuserar Munson-Warnken på pojkar och gränsdragningen kring “tjejböcker”. Pojke 2 
passerade denna gränsdragning i sin läsning av texten, vilket kan tolkas som att Pojke 2 inte 
bevakar könsgränser i samma utsträckning som pojkarna i Munson-Warnkens studie. Detta 
behöver inte innebära bevakning av könsgränser i medveten bemärkelse, utan snarare 
resultatet av hans identitetskonstruktion. Könsidentiteten konstrueras enligt Forsberg (2002) 
genom handlingsmönster som har funnits tillgängliga. Subjektet, i det här fallet Pojke 2, 
väljer i sin tur att utnyttja eller ta avstånd från dessa handlingsmönster. Ur detta perspektiv 
kan alltså Pojke 2 ha erbjudits ett bredare spektrum av handlingsmönster, vilket gör att 
texten inte relateras till kön utan snarare utifrån hans egna intresse. På så sätt är det snarare 
hans individuella uppfattning om vad som definieras som spännande som utgör 
gränsdragningen vid läsning. 
 
Avslutningsvis i intervjun så anför Pojke 2 att texten passar både killar och tjejer. Frågan är 
dock ledande vilket riskerar att tvinga fram ett “korrekt” svar. Pojke 2 gjorde däremot inga 
könsspecifika associationer i föregående fråga. Det kan därför tolkas som att svaret i den 
sistnämnda frågan är en personlig ståndpunkt och inte ett försök till att vara till lags.  
 
När jag visade bokens omslag så var reaktionerna från Pojke 2 knappt nämnbara. Pojke 2 
beskrev endast bokens estetiska karaktär och gjorde inga könsspecifika associationer. Detta 
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överensstämmer återigen med hans överskridning av stereotypiska könsgränser. 
Fortsättningsvis redovisas resultatet från Pojke 3. 
 
I: Vad tyckte du om texten? 
P3: Jag tycker att den var ganska bra. 
I: Varför tyckte du det? 
P3: Jag vet inte… 
(P3 tänker en stund) 
P3: Nä, jag vet inte. 
I: Okej, vi kan lämna det så länge. Vilken kategori eller genre skulle du säga att texten tillhör? 
P3: Kärlek och romantik tror jag. 
I: Varför tror du det? 
P3: Jo men hur den utspelade sig och hur de pratade i omklädningsrummet och sen gick de hem till 
killarna för att kyssas. 
I: Okej, har du kommit på vad med texten som du tyckte var bra? 
(P3 tänker) 
P3: Nä… jag kommer inte på. Den var bra bara. 
I: Vilka tror du att texten passar? 
P3: Såna som gillar romantiska historier. 
I: Okej. Vad gillar du att läsa för typ av böcker? 
P3: Jag gillar deckare och fantasy. Spännande böcker.  
I: Varför gillar du deckare och fantasy? 
P3: Det är liksom inte verkligt, men ändå verkligt på nåt sätt.  
I: Har du någon favorit? 
P3: Nä, jag har ingen favorit. Men jag gillar Pax-serien. 
I: Om du tänker på texten du fick läsa. Skulle du kunna läsa den typen av bok på fritiden? 
P3: Ja det skulle jag. 
 
Pojke 3 uttryckte, precis som Pojke 2, att texten var bra och medger att han skulle kunna läsa 
den här typen av text på fritiden trots sitt företräde för deckare och fantasy. Pojke 3 hade en 
uppfattning om textens genre men gjorde inga könsspecifika associationer. Denna gång 
fanns inga ledtrådar från mig som intervjuare att tänka i termer av genus. Pojke 3 kunde inte 
definiera vad som var bra med texten, men kunde däremot koppla händelser i texten till 
bokens genre.  
Pojke 3 hade alltså uppfattat textens händelseförlopp. Detta kan tolkas som att Pojke 3 inte 
ville erkänna vad som var bra med texten. Pojke 3 erkänner att texten var bra, men att 
gränsdragningen går vid att specificera det som var bra med innehållet. Således kan tolkas 
att textens innehåll överskrider det handlingsmönster som finns tillgängligt inom ramarna 
för könsidentiteten. En specificerad utläggning om det som var bra med texten kan alltså 
tänkas vara en alltför stor gränsöverskridning i förhållande till könsidentiteten.  
 
Det kan också vara så att romantik är ett känsligt ämne för Pojke 3, och därmed uteblir 
detaljerna om vad som befäste intresse hos Pojke 3. Till detta adderas själva 
intervjusituationen i sig, vilken innebär en maktposition för mig som intervjuare. Speciellt 
då mottagaren är ett barn. Det kan därför tänkas vara olustigt att utge detaljer om ett 
känsligt ämne med en främmande intervjuare i denna specifika intervjusituation. På så sätt 
behöver alltså inte de uteblivna svaren nödvändigtvis förklaras utifrån genus, utan kan 
snarare vara en fråga om hur Pojke 3 finner sig i själva situationen.  
 
 Pojke 3 erkänner att han kan tänka sig läsa den här typen av texter på fritiden, men menar 
samtidigt att texten passar “såna” som gillar romantiska historier. Pojke 3 gör på så sätt en 
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språklig åtskillnad mellan sig själv och andra som kan tänkas gilla texten. Vilka dessa andra 
är framgår inte, men utifrån hans uttryckliga åtskillnad så anser sig Pojke 3 skilja sig från 
denna grupp. Det kan också vara så att Pojke 3 faktiskt ingår i den grupp av “såna” som 
gillar romantiska historier men gör sin egna tillhörighet i denna grupp mer anonym genom 
att tala om andra. Ytterligare en aspekt av att se på det hela är att Pojke 3 egentligen inte 
gillade texten. Svaren kan därmed tolkas som ett försök till att vara till lags och att svara 
“rätt”.  
 
Oavsett vilken förklaring som ligger bakom de svar som Pojke 3 levererade så var svaren i 
sig normbrytande. Pojke 3 kände sig alltså inte hindrad av att säga att han tyckte att texten 
var bra och att han skulle kunna läsa liknande texter på fritiden. Om Pojke 3 hade varit 
omgiven av ett snävare handlingsmönster inom ramen av sin könsidentitet så är det mest 
troligt att Pojke 3 hade negligerat texten. Med snävare handlingsmönster åsyftas en identitet 
som starkt anknyter till den stereotypiska maskulina könsidentiteten. Till denna snävt 
definierade maskulina könsidentitet associeras Malmgrens (1997) utläggningar om den 
“manliga tala-och handla-kulturen”. Individer inom detta kulturella fält tenderar att göra 
motstånd mot konsumtion av repertoarer inriktat mot mjukare värden, såsom kärlek och 
känslor. Pojke 3 gjorde inga åtaganden till motstånd och kan därför antas ha en bredare 
läsrepertoar till följd av en mer öppen identitet som inte låter sig begränsas av förutfattade 
meningar om maskulina värden.  
 
När bokens omslag visades i slutet av intervjun visade Pojke 3 inga anmärkningsvärda 
reaktioner. Det enda Pojke 3 hade att säga om bokens omslag var en beskrivning av dess 
estetiska karaktär. Utifrån omslaget gjordes inga associationer till könskategorisering. 
Därmed reagerade samtliga pojkar likgiltigt på omslaget.  
 
3.2 Omgång 2 
 
Pojkarna i omgång 2 gjorde, liksom pojkarna i omgång 1, inga antydningar på att varken 
den tilldelade texten eller bokens omslag skulle kunna förknippas med en “tjejbok”. 
Pojkarna gjorde inga motstånd mot kärlek och romantik som genre i sig. Däremot verkade 
innehållet i texterna i vissa fall vara besvärande.  
 
I: Vad tyckte du om texten? 
P1: Ja… den var snuskig… och rolig. Man vill veta vad som ska hända. 
I: Hur då? 
P1: Ja men när dom ska till nåt bibliotek för att träffa killarna och ifall dom inte är där då. 
I: Vilken genre eller kategori skulle du placera texten i? 
P1: Kärlek och komedi. Den handlade ju om kärlek samtidigt som den var lite rolig faktiskt. 
I: Hur mycket läser du på fritiden? 
P1: Jag läser varje kväll när jag går och lägger mig. Jag måste lägga mig ganska tidigt för mina 
föräldrar, dom vill att det ska vara släckt och tyst runt nio - halv tio. Men då brukar jag tjuvläsa en 
halvtimme till.  
I: Vad läser du då? 
P1: Jag gillar böcker som Harry Potter, action och nu senast har jag fastnat mycket för Prins Valiant. 
I: Vad handlar den om? 
P1: Det är på medeltiden, om en prins som krigar. Han skaffar tjej och får barn och allt det där och så 
ger han sig ut i krig. 
I: Okej. Om du tänker dig texten du läste och tänker dig hur resten av boken skulle kunna se ut. 
Skulle du rekommendera den till andra? 
P1: Ja det skulle jag. Av det jag gick läsa så verkar den spännande och ganska rolig. 
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Pojke 1 verkade först besvärad över texten innehåll då han först beskrev den som “snuskig”. 
Pojke 1 refererar troligtvis till de intima inslagen i samband med att Milla och Katarina 
pratar kyssar. Samtidigt anser Pojke 1 att texten var rolig och spännande och ville veta vad 
som skulle hända i fortsättningen. Att Pojke 1 ansåg texten som lite snuskig kan bero på att 
han inte delar samma nyfikenhet som Milla kring kärlek och kyssar. Det kan därmed vara en 
fråga om mognad och utveckling, snarare än att detta skulle ha att göra med genus. Pojke 1 
visade generellt en öppenhet gentemot texten och skulle rekommendera den till andra trots 
att hans egna repertoar består av Harry Potter, action och inslag av krig. Den repertoar som 
Pojke 1 vanligtvis konsumerar är alltså stereotypisk i enlighet med tidigare studier om 
pojkars läsbeteenden.  
 
Samtidigt så är mjukare inslag av romantik också förekommande i den repertoar som Pojke 
1 redogör för. I Harry Potter får vi som läsare följa Harry Potters utveckling där fokus på 
handlingsförlopp gradvis kompletteras med fokus på kärlek. Inslag av kärlek återfinns 
också när Pojke 1 redogör för Prins Valiant och hur prinsen skaffar tjej och barn och därefter 
ger sig ut i krig. På så sätt verkar detta utgöra en viktig del av bokens handling och gjort 
avtryck hos Pojke 1 i sin läsning av Prins Valiant. Pojke 1 är således inte helt obekant med 
ämnet, även om bekantskapen sedan tidigare har ägt rum med manliga huvudkaraktärer. 
Att texten som Pojke 1 fick läsa utgår ifrån en flicka som huvudkaraktär lämnade inga 
reaktioner hos Pojke 1. Han verkar på så sätt inte känna sig begränsad att läsa om manliga 
huvudkaraktärer trots att det vanligtvis förekommer i hans egna läsrepertoar.  
 
Pojke 2 var desto mer entusiastisk inför genren kärlek och romantik och upplevde inte 
samma bekymmer som Pojke 1 gentemot innehållet i sin text. Text 2 innehöll dock inga 
intima beskrivningar som i text 1.  
 
I: Vad tyckte du om din text? 
P2: Jag tyckte den var bra och jag skulle vilja läsa mer. Det skulle kunna vara mer spänning, men det 
här är ju bara ett kapitel så därför vill jag läsa mer för den verkar ändå spännande. Jag skulle 
rekommendera den. 
I: Vad var bra med den? 
P2: Jag gillar den här kategorin, kärlek och sånt. Och mysterieböcker. 
I: Okej, så du läser mycket på fritiden? 
P2: Nä, inte jättemycket. Det var mer förut. Förut kunde jag läsa 6-7 dagar i veckan men nu händer 
det någon gång ibland. Om jag hittar någon bra. 
I: Vad gör en bra bok då? 
P2: Ja… allt möjligt. Jag är ganska så här petig i valen. Det måste hända något i början ganska fort fö 
att jag ska bli intresserad. Sedan kan det kortas av i mitten så då gör det inget om det inte händer lika 
mycket. 
I: Okej, tror du att den här texten och boken den tillhör passar alla? 
P2: Ja alltså det är inget fel på den. 
 
Pojke 2 uttrycker att han föredrar böcker inom kärlek. Vid beskrivningen av vad en bra bok 
är så beskriver Pojke 2 inte utifrån genrer som tidigare deltagare, utan beskriver i stället hur 
själva utformningen ska vara för att fånga hans intresse. Hans petiga kriterier för hur en bra 
bok ska vara kan tänkas vara resultatet av hans tidigare läsvanor. Ämnet kärlek och 
romantik verkar således inte vara obekant för Pojke 2 och anser att sin tilldelade text är bra 
och att han skulle vilja läsa mer, trots en viss avsaknad av spänning. Pojke 2 gör inga 
könsspecifika associationer och reagerar heller inte på att huvudkaraktären är flicka.  
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Utifrån de läsvanor som Pojke 2 redovisar så kan det tänkas vara så att Pojke 2 har en bred 
repertoar och lägger således ingen uppmärksamhet kring könsspecifikt tänk vid sin 
bedömning av texten. Pojke 2 kan därmed tänkas vara mer flexibel i sin läsning varpå hinder 
relaterat till könsnormer ter sig obefintliga. På så sätt är det möjligt att Pojke 2 inte ser 
läsning som en aktivitet där det existerar normer relaterat till ett specifikt kön. 
 
Pojke 3 var desto mer besvärad över textens innehåll. I likhet med Pojke 1 så var det de 
intima detaljerna som låg till grund för detta.  
 
(P3 uttrycker spontant efter läsningen): Men gud vad pinsamt! 
I: Jasså, varför tycker du det? 
P3: Jo men det handlade ju om att dom skulle kyssas. (P3 försöker citera): “Bil, då har man munnen 
stängd. Lastbil, då sticker man in tungan lite grann. Och sen lastbil då sticker man in hela tungan 
och rör om”. 
P2 flikar in: Åh! Den texten skulle jag ha haft! 
P3: Ja du skulle gilla den här! 
I: Vad tyckte du i övrigt om texten? 
P3: Det var för mycket om en och samma grej, men det var ändå ganska spännande. Jag vill veta vad 
som händer i fortsättningen. 
I: Vilken kategori eller genre skulle du placera texten i? 
P3: Kärlek, eftersom den handlar mest om kyssar. 
I: Tycker du att texten passar alla? 
P3: Nä, inte dom som inte gillar kärlek och kyssar och sånt. Det beror på från person till person. 
I: Skulle du rekommendera den? 
P3: Det beror på vad man gillar. Jag skulle rekommendera den till han (pekar på P2). 
(P2 och P3 skrattar). 
 
Pojke 3 uttrycker motstånd mot texten på grund av dess pinsamma innehåll. Pojke 3 medger 
trots detta han tyckte texten var spännande. Även om texten ansågs pinsam så verkar den ha 
fångat visst intresse hos Pojke 3. Pojke 3 hänvisar dock textens genre som bättre lämpad för 
Pojke 2 och gör ingen antydan till att genren skulle passa bättre för flickor än för pojkar. 
Pojke 3 baserar sin rekommendation på vad man som individ föredrar, snarare än vilket kön 
man har.  
 
Fortsättningsvis blandades samtliga pojkar in i diskussionen.  
  
I: Vad läser du på fritiden? 
P3: Jag läser inte så mycket på fritiden. Det beror på vilka intressen man har. 
I: Tror ni att vad man gillar att göra på fritiden kan kopplas till vilka läsvanor man har? 
(Alla tre instämmer): Ja! Så är det. 
P2: Gillar man typ att idrotta så kanske man inte läser så mycket för tiden går åt till annat och så.  
I: Okej. Varför tror ni att jag gör en sån här studie? 
P1: Därför att killar läser mindre. Dom gör massa annat, typ är ute och slåss och så. 
P2: Ha ha, va? Ute och slåss? 
P3: Och spelar fotboll och allt vad dom gör. 
P1: Killar gillar oftast inte att läsa, de läser bara om de måste. 
P2: Ja precis, som i skolan. 
P3: Men Pax-serien tycker jag är bra, den är bäst! 
P2: Ja den ja! Jag läste ut den på en och en halv timme. 
I: Varför tror ni att jag valde just denna bok till studien? 
P3: För den handlar om kärlek och känslor och så. 
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P2: Det kan dom flesta relatera till. Det är svårare med typ skräck. Dom flesta har varit kär. 
P1: Ja det går att prata mer känslor om den handlar om kärlek. 
 
Pojkarna ansåg att det var allmänt känt att pojkar läser mindre och att detta var bakgrunden 
till min studie. Det stämmer väl överens med vad tidigare forskning säger om pojkars 
relation till läsning. Pojkarna är således väl medvetna om hur tendenserna ser ut, trots att 
Pojke 1 och 2 ändå är vana läsare. Pojke 1 ger som exempel på att killar slåss, vilket relaterar 
till Forsbergs (2002) utläggningar om en maskulinitet som är förknippad med en 
macho-kultur. Därmed är den våldsbejakande maskuliniteten fortfarande gällande enligt 
Pojke 1. Vidare tillägger Pojke 3 fotboll som en typisk aktivitet för killar och förstärker på så 
sätt bilden av en stereotypiskt maskulin könsidentitet.  
 
Det intressanta är dock att pojkarna diskuterar utifrån “dem”. När bilden av deras 
uppfattning om den stereotypiska pojken målas upp så sker ett särskiljande mellan dem 
själva och övriga pojkar. De pratar på så sätt inte utifrån sig själva utan snarare utifrån en 
allmän förståelse kring hur pojkar är. Huruvida detta är en medveten positionering 
gentemot stereotypen eller inte framgår ej. Däremot kan det tolkas som att en given 
kategorisering kring pojkar finns och att pojkarna i intervjun känner till den, men att de har 
individuellt utrymme för handling och förhållningssätt till den som fria subjekt.  
 
Vidare anför Pojke 1 att killar läser bara om de måste. Pojke 2 håller med och hänvisar detta 
måste till skolan. Detta går att relatera till Millard (1997) och hennes anföranden om hur 
pojkar utvecklar ett så kallat “nyttotänk” kring läsning. Det kan alltså tolkas som att Pojke 1 
och 2 utgår ifrån ett nyttotänk kring läsning och att läsning bara sker inom ramarna för de 
krav som skolan ställer på eleverna. Nyttotänket utvecklas enligt Millard då erfarenhet av 
läsning bara sker på skolans basis. Det finns alltså aspekter av nyttotänk i pojkarnas 
anföranden, vilket innebär att nyttotänk kring pojkar och läsning är en företeelse som 
pojkarna är införstådda vid.  
 
I intervjuns avslutande del anser pojkarna att bokens tillämpbarhet i en studie är på grund 
av dess tacksamhet till diskussion kring kärlek. Pojkarna menar att de flesta kan relatera till 
ämnet och på så sätt öppnar det för diskussion kring det lästa. Pojkarna visar en öppenhet 
gentemot kärlek och romantik som genre utan att göra antydningar till någon könsspecifik 
identifikationsordning. Pojkarna är i den meningen inte låsta kring spänningsaction och 
äventyr, utan ser kärlek och romantik som något som alla har någon form av relation till. I 
jämförelse mot Appleyards utvecklingsmodell så kan pojkarna ha övergått från strikt 
bunden till handlingsorienterad action, till mer känslomässigt orienterade texter. 
Öppenheten behöver således vara en genusfråga, även om detta skulle kunna betraktas som 
normöverskridande utifrån ett genusperspektiv. 
 
Efter intervjun fick pojkarna i intervjun se bokens omslag. Återigen gjordes inga 
könsspecifika associationer utan pojkarna enades om att bokens omslag stämde väl överens 
med texterna de fick läsa. Detta baserades på bokens titel samt att omslaget pryddes av röda 
hjärtan.  
 
4. Diskussion 
  
I enlighet med ett genuskritiskt perspektiv så är det intressant att ingen av deltagarna 
uttryckligen associerade varken sin text eller bokens omslag till könskategorisering. Jag 
väljer att skriva uttryckligen eftersom sådana associationer kan ha gjorts i det dolda. Det 
viktiga i det här sammanhanget är dock vad som uttrycks, eftersom det i denna studie bara 
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är deltagarnas språkliga artikuleringar som finns till förfogande för analys. I denna studie 
råder således begränsningar kring hur omfattande tolkningar som går att ta vid. 
Begränsningen gäller även antalet deltagande i denna studie. Det resultat som presenteras 
ovan ger snarare grund för diskussion och fortsatta studier, än att påvisa resultat av 
empirisk signifikans.  
 
Utifrån syftet att studera hur angelägna pojkarna var att överskrida könsnormer vid läsning 
så tyder resultaten på att pojkarna inte var hindrade till att göra en sådan överskridning. 
Med överskridning av könsnormer syftas pojkarnas inställning till att läsa texter ur Millan - 
och det där med kyssar och de reflektioner som ventilerades efter läsningen. Att pojkarna 
visade på normöverskridande tendenser kan bero på det faktum att ingen hade gjort klart 
för dem att texterna är plockade från en “tjejbok”. Eftersom det inte fanns några utsagor om 
detta så lämnades en sådan föreställning åt sidan. Ingen hade alltså satt etikett på texterna 
och därmed existerande inget könsrelaterat tänk kring texterna. 
 
Enligt Hackings (1999) kategoriseringsteori så utgör kategoriseringen grund för den sociala 
konstruktionen. Inom denna process utgör språket en viktig funktion. Utan språket så kan vi 
inte sätta etikett på vår omgivning och tilldela omgivningen meningsfulla innebörder. 
Eftersom ingen av pojkarna gjorde anspråk på att könskategorisera sina lästa texter eller 
bokens omslag, så blev aldrig boken Millan - och det där med kyssar definierad som en 
stereotypisk “tjejbok” av pojkarna. Utifrån resultatet finns överlag inga hinder hos pojkarna 
mot att läsa en bok som Millan - och det där med kyssar. De hinder som uppstod var snarare 
relaterade till genren eller ämnet i sig. För pojkarna är det således inte fråga om kön, utan 
snarare om vad man som individ föredrar att läsa.  
 
Att ingen av pojkarna kategoriserade sina texter i förhållande till kön behöver dock inte 
utesluta att en sådan kategorisering faktiskt finns. Den uteblivna kategoriseringen kan också 
ge anledning till att diskutera huruvida materialet eller metoden i sig ger utslag på sådana 
tendenser. Millan - och det där med kyssar hade kanske betraktas som en stereotypisk “tjejbok” 
i högre grad om intervjufrågorna var specifikt inriktade mot att låta pojkarna definiera 
mellan “pojkbok” och “tjejbok”. Samtidigt hade detta reproducerat eller till och med skapat 
en tankegång hos pojkarna som nödvändigtvis inte finns, vilket skulle göra att en sådan 
definitionsfråga onödig.  
 
Ett mer diskret tillvägagångssätt, utan att som testperson behöva upprätthålla könsnormer, 
vore att låta pojkarna välja mellan olika alternativ av böcker. Detta skulle dock svara för 
resultat av mer statistisk karaktär och inte svara för pojkarnas faktiska inställning kring 
ämnet. Pojkarnas utsagor i denna studie visade en öppen inställning gentemot val av texter, 
vilket inte hade framgått i samma utsträckning i statistisk data. Däremot är det osagt om 
utsagorna är tomma ord och att det kan se annorlunda ut i praktiken. Därför skulle en studie 
av denna karaktär kunna kompletteras med statistik, och även observationer, för att ge en 
mer heltäckande bild.  
 
Enligt Hacking (1999) så sker kategoriseringen när vi delar en uppfattning med varandra. 
Pojkarna i omgång 1 deltog individuellt och kunde på så sätt inte dela uppfattningar med 
varandra. De fick utgå från sig själva utan påtryckningar från gruppen. Likt som med 
Hackings kategorisering så konstitueras manligt och kvinnligt genom kollektiva 
föreställningar. I omgång 2 deltog pojkarna i grupp, vilket öppnade för påverkan av en 
delad förståelse kring könsstereotyper och normer. Pojkarnas inställning till texterna i 
omgång 2 var dock likartade med de inställningar som framgick av pojkarna i omgång 1. 
Däremot framgick i omgång 2 en delad förståelse kring hur synen på pojkar och läsning ser 
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ut. Pojkarna i omgång 2 förstod att pojkar läser mindre än flickor och delade bilden av den 
busiga pojken som har annat för sig än att läsa böcker.  
 
Forsberg (2002) menar att maskulinitet formas genom kulturella föreställningar, vilket 
förutsätter sociala utbyten mellan individer. Det är alltså möjligt att pojkarna i omgång 2 
ventilerade en kulturell föreställning kring den typiska pojken, utan att de nödvändigtvis 
själva tillhör den givna beskrivningen. Således råder det en tidig förståelse om stereotypiska 
beteenden och att pojkar inte läser lika mycket som flickor. Utifrån detta tåls det att fundera 
över huruvida pojkarnas utlåtanden baserades på egna erfarenheter eller på förväntningar 
som har artikulerats i andra sammanhang.  
 
Ovanstående redogörelse kan ställas i relation till Grahams (2015) anföranden om 
förväntningars påverkan på självbilden. Graham menar att könsstereotypiska antaganden 
om pojkar och deras läsning tenderar att påverka självbilden hos pojkar som läsare. På så vis 
kan misstankar härledas till att den bild som pojkarna i omgång 2 målar upp är relaterad till 
förväntningar gentemot pojkar som läsare. Grahams teori ligger på så sätt nära Hackings 
teori om hur den sociala konstruktionen utgörs av idéer kring en specifik målgrupp, och hur 
detta i förlängningen påverkar hur målgruppen ser på sig själva. Det blir på så sätt tal om en 
slags självuppfyllande profetia.  
 
Utifrån teorin om förväntningars påverkan på normativa beteenden finns underlag till 
reflektioner om huruvida uppdelning av “tjejböcker” och “pojkböcker” sker på vuxnas 
villkor. Munson-Warnkens (2017) redogörelser om att det faktum att pojkar läser mindre 
riskerar att föra rekommendationer till typiska “pojkböcker”, kan betraktas som resultatet av 
förväntningar från vuxna. Jag har tidigare nämnt studier som är specifikt inriktade på en 
sådan uppdelning. Denna uppdelning av böcker var knappt märkbar i denna studie när 
barnen själva fick läsa. Det finns alltså anledning att misstänka att det är vuxna som skapar 
uppdelningen mellan “tjejböcker” och “pojkböcker”, snarare än att barnen själva skulle 
ansvara för en sådan uppdelning. 
 
Barnens handlingsmöjligheter begränsas då pojkar och flickor tilldelas olika typer av 
litteratur, baserade på könsstereotypiska antaganden från vuxna. Detta kan alltså betraktas 
som en reproducerande kultur där barnen “lär sig” att konsumera en viss typ av repertoar. 
Här finns anledning till att återigen referera till de kollektiva föreställningarna om manligt 
och kvinnligt. I det här sammanhanget så kan de vuxna betraktas som fanbärare för vilka 
föreställningar om manligt och kvinnligt som är gällande. Dessa föreställningar begränsar 
handlingsmöjligheterna för barnen som subjekt och anpassas i förlängningen till denna 
könsuppdelade föreställningsvärld. 
 
I jämförelse med Munson-Warnkens (2017) studie så fanns det i hennes studie oroligheter 
bland pojkarna att synas med en stereotypisk “tjejbok”. Denna barriär i pojkarnas 
handlingsmöjligheter skulle kunna betraktas som resultatet av en kultur som uppstått bland 
rådande sociala diskurser på en specifik plats. I denna kultur kan tolkas att de sociala 
diskurserna har lagt grund till en slags överenskommelse att en könsspecifik uppdelning 
och kategorisering ska gälla. Om begreppet “tjejbok” uteblir i en social diskurs är det 
däremot troligt att en sådan uppdelning inte blir lika distinkt. Det finns alltså skäl att 
misstänka att begrepp som “tjejbok” inte har förekommit i de sociala diskurser som pojkarna 
i min studie har omgärdats av. Därmed blir inte könsstereotypiska antagen lika självklara 
för dem när det kommer till litteratur. 
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De sociala diskursernas anknytning till platsen kan spela en viktig roll. Kulturella 
föreställningar om manligt och kvinnligt varierar beroende på var man befinner sig. Det kan 
på så sätt vara problematiskt att jämföra en svensk studie med en utländsk studie. Det råder 
olika strikta ramar kring könsstereotypiska strukturer. Sverige är ur internationell synpunkt 
väl uppdaterad vad gäller både genusfrågor och jämställdhetsfrågor. Det är sannolikt att 
detta ger utslag i resultaten och att en svensk studie därför visar andra resultat än en 
motsvarande studie i ett annat land. Pojkars relation till läsning bör därför ta hänsyn till de 
kulturella föreställningar som råder på den givna platsen och därmed kan inga universala 
slutsatser bestämmas. 
 
Resultatet från pojkarna i min studie kan ha varit resultatet av en utveckling där genusfrågor 
har fått allt större utrymme. Både vad gäller utbildning i mer medveten mening, men även 
uppfostran i mer omedveten mening. Det första antagandet väger dock över det andra. 
Samtliga pojkar i omgång 1 uppgav att de inte läser mycket på fritiden och att när läsning 
väl sker så föredrar de fantasy, äventyr och den typiska spänningsaction som tidigare 
studier påvisar som en repertoar typisk för pojkar. De följer således en norm i enlighet med 
tidigare studier om vad pojkar föredrar, samtidigt som majoriteten av pojkarna överlag 
bryter mot normen genom att visa sina tilldelade texter uppskattning.  
 
Millard (1997) menar att de normer som omger den maskulina könsidentiteten riskerar att 
hålla pojkar borta från ämnen som de annars hade varit intresserade av. I denna studie 
utgick deltagarna snarare från sina egna preferenser, än upplevde hinder utifrån sin 
könsidentitet. Könsidentiteten spelade således en marginell roll i denna studie. Detta kan 
tolkas som att gränsdragningen för den maskulina könsidentiteten har förskjutits eller att 
den spelar en liten roll när det kommer till litteratur, men att den fortfarande kan göra sig 
gällande på andra områden.  
 
Ingen av de deltagande pojkarna gjorde anspråk kring det faktum att huvudkaraktären var 
en flicka. Tidigare studier pekar på att både pojkar och flickor helst läser om karaktärer av 
samma kön för att kunna identifiera sig med karaktärerna. Detta kan baseras på en skev 
uppfattning om i vilken utsträckning könet spelar roll i en sådan process. Könet verkade inte 
spela någon roll för de deltagande pojkarna i min studie. I stället fokuserade pojkarna på 
innehållet och dess fokus på ämnet kärlek. I de fall då motstånd gjordes mot själva 
innehållet i texterna så var det fortfarande innehållet och inte huvudkaraktärens kön som 
upptog fokus. Pojkarna i omgång 2 menade att kärlek och är ett ämne som många kan 
relatera till. Att kunna relatera till kärlek behöver således inte vara strikt bundet till vilket 
kön som berättelsen utgår ifrån. I stället ställs individens erfarenhet av kärlek i centrum, 
vilket inte behöver vara bundet till könstillhörighet.  
 
5. Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis återgår jag till de frågeställningar som ställdes i inledningen. I vilken 
utsträckning överensstämmer pojkarnas relation till läsning med en maskulin 
identifikationsordning, och i vilken utsträckning överskrider pojkarnas relation till läsning 
en maskulin identifikationsordning? 
 
Den maskulina identifikationsordningen omfattas av föreställningar kring en maskulin 
könsidentitet, vilken i det här sammanhanget förutsätts vara socialt konstruerat. Den 
maskulina könsidentiteten omgärdas av normativa ramar inom vilken tidigare studier har 
påvisat typiska mönster när det kommer till pojkar och läsning. För att besvara frågorna 
ställs pojkarnas resultat gentemot dessa normativa ramar och mönster. Det blir alltså snarare 
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tal om jämförelser mot föreställningar om en maskulin könsidentitet, än jämförelser mot en 
maskulin könsidentitet i naturligt beskaffad mening.  
 
I jämförelse mot tidigare mönster som har konstituerat normer kring pojkars relation till 
läsning så kan pojkarna i denna studie sägas bryta mot flera av dem. Detta gäller främst 
deras inställning till att läsa texter som avviker från den typiska repertoar som brukar 
förknippas med pojkar i mellanåldern. Den bok som texterna var plockade ur avviker starkt 
från den spänningsaction, äventyr och fantasy som brukar konsumeras av pojkar i 
mellanåldern. Till detta avviker texterna från normen då de handlade om en person av det 
motsatta könet.  
 
Av sex pojkar så beskrev fyra av dem sina texter som bra. Av de resterande två så beskrev 
ändå en av dem att texten var spännande till viss grad. Därmed beskrev fem av pojkarna 
texterna som spännande. Samtliga av pojkarna skulle kunna rekommendera texten till 
andra, baserat på vilka intressen man har. Ingen av pojkarna uttryckte texten som opassande 
i förhållande till kön och ingen av pojkarna uttryckte anmärkningsvärda åsikter om bokens 
omslag. Därmed överskred pojkarnas relation till både texterna och bokens omslag en 
maskulin identifikationsordning i hög utsträckning.  
 
Pojkarnas tidigare läsvanor tyder desto starkare på överensstämmelse i enlighet med en 
maskulin identifikationsordning. Fem av sex pojkar föredrog den typiska repertoaren av 
spänningsaction, äventyr och fantasy. Bara en av dem uttryckte försmak för kärlek och 
romantik. Vad gäller läsvanor så uppgav en pojke att han läser varje kväll. En annan uppgav 
att han läste mycket förut, men inte nu längre. I övrigt läste pojkarna inte så mycket fritiden, 
vilket stämmer överens med den tendens som tidigare studier påvisar. Därmed höll sig 
pojkarna överlag inom de normativa ramar som enligt tidigare studier omger pojkars 
relation till läsning. Däremot visade de hög benägenhet att träda utanför dessa normativa 
gränser. Detta ger indikationer på att dessa normativa gränser inte är stabila utan går att 
träda över och på så sätt behöver läsning nödvändigtvis inte betraktas som begränsat i 
förhållande till könsidentitet.  
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