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1. Inledning 
 
Pojkars läsning är något som ofta diskuteras i dagens samhälle och skola. Undersökningar visar på 

försämrad läsförståelse, minskad läslust och ökad användning av digitala medier, och det verkar 

som om pojkar idag inte läser överhuvudtaget. Men stämmer verkligen detta påstående? PISA:s 

undersökning från 2009 har redovisat resultat som pekar på att framförallt pojkar läser mindre och 

sämre än i tidigare undersökningar (Skolverket, 2010:65). Pojkar visar mindre lust inför läsning än 

flickor, och en minskning på fem procent har skett i den tid som läggs ner på nöjesläsning från 

2000-2009. PISA-undersökningarna visar här på ett samband mellan pojkars minskade läslust och 

försämrade resultat i läsförmåga (2010:93).  Dock är läsning idag mycket mer än bara avkodning av 

text. Samhällsutvecklingen har fört med sig nya medier som gör att vi i samband med läsning bör 

tala om literacy. Olika texter kräver olika kompetenser, och att läsa är idag inte begränsat till fysiska 

texter, det finns många olika typer av texter i olika medier som man måste ta hänsyn till i frågan om 

läsning. Det är därför av intresse att se läsningen ur ett vidgat perspektiv där även digitala medier 

och datorspel ses som en del av läsandet.  

 

Ämnet är av intresse att studera då läsning idag ges ett så stort värde. Höglund (2012:45) skriver att 

läsningen är en fundamental kunskap och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. För att en 

demokrati ska fungera är det nödvändigt att människorna i samhället kan ta del av information och 

kritiskt kunna granska den (2012:45). Litteraturen har således fått en hög position i både samhälle 

och skola där den ska fostra barn och ungdomar till att bli empatiska, demokratiska och toleranta 

samhällsmedborgare. Genom litteraturen utvecklas moral, godhet samt kulturell och personlig 

identitet (Persson, 2012:170).  

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Jag vill med bakgrund mot detta därför undersöka pojkars läsvanor gällande skönlitteratur. 

Läsningen är en stor del av vårt samhälle och skola, och då resultaten från läsundersökningar visar 

på en nedgång i läsförmåga hos pojkarna är det för mig intressant att titta på vad pojkar läser och 

hur deras allmänna syn på skönlitteratur och läsning ser ut. Mitt syfte är således att ge en bild av 10 

pojkars läsvanor och attityder till läsning i årskurs 8 i grundskolan med hjälp av följande frågor:  

 

! Vilken typ av litteratur tycker pojkar om att läsa? 

! Vilka attityder finns hos pojkar gällande läsning? 
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2. Teoretisk bakgrund 
2.1 Begreppsdefinition – Literacy 
 

Literacy är ett begrepp som är centralt i frågan om pojkars läsvanor. Begreppet används då 

definitionen av läsning vidgas från att enbart betyda avkodning av text till att innefatta alla de 

kunskaper, förmågor och strategier som används för att förstå olika specifika texter (Skolverket, 

2010:29). En text för med sig olika villkor beroende på vilken genre det är, i vilket syfte den skrivits 

samt i vilket medium den visas , och begreppet literacy behövs därför för att allt detta ska innefattas 

i läsningen.  

 

Samhället har under de senaste åren genomgått en snabb teknisk utveckling, och i och med detta 

utmanas de mer traditionella medierna som dagstidningar och böcker (Sundin, 2012:41).  Internet 

har blivit ett medium många människor kommer i kontakt med dagligen, speciellt ungdomar som 

genom sina telefoner och datorer på fritiden samt datorerna i skolan praktiskt taget varje dag är ute 

på nätet och hanterar texter av olika slag. Då denna utveckling av medier har förändrat betydelsen 

av läsning är det viktigt att innefatta alla olika typer av texter när man pratar om läsning. I detta har 

begreppet literacy uppkommit för att beskriva att olika typer av texter kräver olika typer av 

kompetenser, olika literacies. I skolan finns officiella literacies som läromedel och formella texter, 

men det finns även dolda literacies som klotter, meddelanden, mejl och sms (Bagga-Gupta, 

2006:14). Alla dessa texter kräver olika kompetenser, det räcker inte att använda begreppet läsning 

och mena avkodningsförmågan, läsförmågan måste beskrivas bredare med hjälp av begreppet 

literacy. 

 

2.2 Pojkar i ett digitaliserat samhälle  
 
Då man talar om literacy är användningen av nyare digitala medier av intresse att ta upp. Som 

tidigare nämnts har det skett en teknisk utveckling i samhället under de senaste åren och denna har 

fört med sig nya medier för människan att verka i. Traditionella medier som böcker och 

dagstidningar konkurrerar nu med nyare medier och då framförallt datorn och internet - nya 

literacies har uppkommit. Dessa nya medier ses gärna som ett hot mot läsningen, men Johnsson-

Smaragdia & Jönsson (2006:521) menar att man istället för att avfärda dem måste börja se att texter 

och litteratur innebär mer än fysiska böcker och tidskrifter. Det finns många olika typer av texter 

idag, presenterade i olika typer av medier, och alla dessa kräver olika typer av kompetenser. Datorn 

tar mer av ungdomarnas tid och ökningen syns främst hos pojkarna som spenderar betydligt mer tid 

vid dator, TV och video än vad flickor gör (2006:522). Datorspelen har blivit en alltmer populär 
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aktivitet bland pojkarna, som en del av samhällets digitalisering. Johnsson-Smaragdia & Jönsson 

(2006:534) skriver att tiden som läggs ner på datorspel har ökat tre-fyra timmar i veckan de senaste 

tio åren.  

 

För dagens ungdom är således användandet av datorn på fritiden en självklarhet, de är uppvuxna 

med internet och olika datorspel. Kan då datorspelandet ses som en form av läsning? Ewald 

(2007:266) menar att spelandet är en typ av fiktionsläsning på så sätt att ett möte sker mellan 

läsaren och berättelse i en fiktiv värld. Skillnaden från traditionell läsning är att datorspelen främst 

handlar om interaktiv lek där man tävlar och sysslar med problemlösning, berättandet kommer i 

datorspelet i andrahand.  

 

Skolan är till skillnad från dagens ungdomar framvuxen i en kultur där läsandet under en lång tid 

varit begränsad till fysiska medier som böcker och tidskrifter. Det är därför inte en självklarhet för 

skola och lärare att naturligt och problemfritt ta till sig de nya medierna. Lärarnas bristande 

kunskaper inom området medför att nya medier ofta mottas med ringa intresse eller misstro (Ewald, 

2007:258). Konkurrens från nyare medier gör att barn och unga läser allt färre böcker. Detta ses 

som ett hot mot människans utveckling av språket. Läraren i fokus för Ewalds studie valde därför 

att just arbeta med traditionella barnböcker som Nils Holgersson och Mästerdetektiven Blomkvist 

(2007:264). I samma anda väljs även nyare digitala lekar och aktiviteter, som många barn ägnar sig 

åt, bort i skolan till förmån för mer traditionella aktiviteter som hopprep och bollsporter. Datorspel 

blir således helt bortkopplat från skolvärlden. Ett intresse som är mycket stort, hos ungdomar i 

allmänhet och pojkar i synnerhet, blir något förbjudet i skolan vilket begränsar elevernas möjlighet 

till utveckling av fantasi och kreativitet i upptäckandet och användandet av nya medier (2007:267).   

 

2.3 Pojkars läsning 
 

Det finns ett motstånd bland pojkar till att läsa, något som PISA:s undersökning (2010:65) visar, 

men att generalisera till att de inte läser överhuvudtaget är att förenkla problemet. Istället bör man 

titta på vad pojkar läser och var de läser (Molloy, 2007:151). Pojkar uttrycker oftare än flickor sitt 

obehag inför läsning i skolan. De uppger att det är tråkigt att läsa och kan under denna attityd 

gömma sina svårigheter att förstå skoltexter. Olika texter kräver olika literacies, och Molloy 

(2007:36) menar att det finns en möjlighet att pojkar endast gör motstånd mot de texter som läses i 

skolan på grund av att de inte behärskar denna typ av literacy. Molloys studie visar att när pojkarna 

själva fick välja ämne att läsa och prata om blev det sällan några problem. Pojkarna fick prata om 

saker de själva var intresserade av och använda sitt eget språk och uttryck, de valde texter som 

stämde överens med de kompetenser de besatt och kunde i det vara trygga (2007:55).    
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2.4 Läspreferenser 
 

En central fråga, mot bakgrund av Molloys (2007:55) forskning, är vad pojkar föredrar att läsa om. 

I detta kan ett antal teman urskiljas. Det första temat jag kommer att ta upp är sport. Jones & 

Cartwright Fiorelli (2003:9-31) menar att pojkar tycker om att läsa om sina fritidsintressen, och då 

framförallt om sport. Detta är något Boglind & Nordenstam (2010:164) instämmer i. De menar att 

sport är ett populärt tema i ungdomsböcker. I dessa böcker har oftast pojkar huvudrollen, bortsett 

från hästböcker där det är nästan uteslutande flickors liv som skildras. Typiska drag i sportböckerna 

är att huvudpersonen har en idrottslig karriär som leder till olika äventyr. Föräldrar och flickor finns 

vanligtvis med i böckerna, men som biroller i handlingen. Jones & Cartwright Fiorelli (2003:9-31) 

påpekar slutligen att pojkar inte endast läser om sport i skönlitteratur utan även i tidskrifter och 

facklitteratur. 

 

Ett annat tema som kan urskiljas gällande pojkars läspreferenser är den informativa texten. Moellers 

(2011:480) studie visar att pojkar föredrar böcker som är faktabaserade eller har ett 

naturvetenskapligt innehåll. Farris m.fl. (2009:184) stödjer denna tes. De menar att pojkar föredrar 

litteratur där djur, vetenskap, sport och biografier inkluderas. Faktaböcker väljs ofta av pojkar på 

grund av de många bilder och fotografier som dessa innehåller.  

 

En tredje intressant aspekt att ta upp i diskussionen kring vad pojkar läser och inte är vilken 

betydelse huvudkaraktärens kön har för att pojkar ska fatta intresse för boken. Taube (2009:111) 

menar att pojkar presterade avsevärt bättre i läsförståelsetest när textens huvudkaraktär var av 

manligt kön än när en kvinna besatt huvudrollen. Detta visar på att pojkar föredrar manliga 

huvudkaraktärer, och att pojkar genom sådana böcker kan uttrycka sin manlighet och markera sin 

könstillhörighet (2009:113).  

 

Att pojkar är betydligt känsligare för vilket ämne de läser om jämfört med flickor exemplifieras i 

Ewalds (2007:161) studie. Hon ger exempel ur läsundervisningen där pojkarna i denna studie, om 

de själva fick välja, valde att läsa titlar som Harry Potter, Röde orm och Sagan om ringen. Läraren i 

klassen där studien genomfördes menade på att de krigiska inslagen som fanns i böckerna ofta 

fångade upp pojkarnas intresse (2007:161) Här kan således ett fjärde tema angående pojkars 

läspreferenser ses. En studie Gunilla Molloy (2002:232) genomfört förstärker tesen om pojkars 

känslighet mot ämne och deras dragning till våldsteman i litteraturen. Hon ger ett exempel där en 

pojke läste boken Hjärtans fröjd av Per Nilsson. Han valde den eftersom det var den kortaste boken 

man kunde välja, men uppger efter han läst den att han inte förstått slutet. Molloy menar att pojken i 

detta exempel inte är van vid denna typ av bok, den ingår inte i hans läsrepertoar. Pojkar tenderar att 
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avvisa texter på grund av att de inte kan känna igen sig själva i bokens karaktär. Pojken i exemplet 

läste inte mycket skönlitteratur på fritiden utan spelade istället datorspel där krig och våld var 

vanliga inslag, och var van vid den världen. Bokens kärlekstema krockade därför med datorspelens 

krigiska värld och boken avvisades (2002:236).   

 

Pojkar väljer alltså gärna böcker innehållandes sport, naturvetenskap, manliga huvudroller samt 

böcker där våld och action är vanliga inslag. Flickor väljer hellre fiktiva historier som behandlar 

relationer (Moeller, 2011:480). Flickorna väljer att fokusera på känslan i boken och diskuterar gärna 

relationerna i texten medan pojkarna tenderar att fokusera på de manliga karaktärerna i boken och 

hur mycket action den innehöll. För alla ungdomar, oavsett kön, är det dock viktigt att känna igen 

sig i karaktärerna och kunna koppla historien till sitt eget liv på något sätt för att läsningen ska bli 

en meningsfull aktivitet (2011:480). Farris m.fl. (2009:184) studie visar på att pojkar gärna väljer 

böcker som ingår i någon typ av serie med uppföljare. Merisuo-Storm (2006:118) menar att detta 

har att göra med att pojkarna då kan förutse vad nästa bok ska handla om och vilka karaktärer som 

är inblandade. Pojkarna kan då redan innan de läst boken ta ställning till om de kommer tycka om 

den.  

 

2.5 Böcker som pojkar gillar 
 

I föregående kapitel har jag redogjort för fyra teman pojkar dras till i böcker. Dessa är 

naturvetenskap, sport, action och våld samt böcker med manliga huvudroller. Det är med 

utgångspunkt i dessa teman av intresse att titta på de olika genrer i skönlitteratur som pojkar dras 

till. Historiskt sett har det funnits en tydlig uppdelning mellan pojk- och flickböcker. Pojkboken var 

ett etablerat fenomen, och genom att färgkoda böcker kunde pojkar och flickor lätt se vilken typ de 

skulle välja. Denna av uppdelning av böcker skedde exempelvis på B. Wahlströms förlag.  Andrae 

(2001:13) menar att denna uppdelning av böcker skett i en tro på att pojkar och flickor är olika och 

således vill läsa om olika saker. Detta är något Moeller (2011:477) instämmer i och tillägger att  det 

är samhället som gjort denna uppdelning av könen för många år sedan, men att den fortfarande 

lever kvar i vår kultur och berättar för människan vad som är accepterat för flickor och pojkar att 

läsa om. Idag finns alltså inte samma uppdelning av pojk- och flickböcker, men tron på att det finns 

en skillnad i vad pojkar och flickor tycker om att läsa har gjort att tanken om pojkboken fortfarande 

finns kvar. Det är därför av intresse att behandla ämnet i denna uppsats. 

 

I pojkboken finns en del viktiga kategorier att förhålla sig till (Öhrn, 2011:128). Kön, ålder och 

styrka är tre sådana. Pojkboken karaktäriseras även utav den homosocialitet som råder, där pojkar 

umgås med andra pojkar. Genom umgänget med andra av samma kön uppnår pojkarna status och 
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får bekräftelse (2011:137). 

 

Pojkboken karaktäriserades historiskt sett av sin äventyrshandling (Andrae, 2001:157). Barnböcker 

har förr varit till för uppfostran, men numera skrivs skönlitteratur främst i underhållningssyfte. 

Robinson Crusoe, skriven av Daniel Defoe, är en äventyrsbok som lagt grunden för en helt ny genre 

som är typisk för pojkboken – robinsonaden. Romanerna i denna genre handlar om resor och 

äventyr och är ofta kopplade till någon speciell miljö. Exempel på böcker är sjöromaner, öromaner, 

vildmarksäventyr och indianböcker. Dessa böckers motsats är vardagsskildringarna, ett typiskt drag 

i flickböcker, som utspelar sig i en hemmamiljö, oftast med en flicka i huvudrollen (2001:159).    

 

Tjuvpojkboken är en genre som började skrivas i USA av bland andra Mark Twain med sina böcker 

Tom Sawyer och Huckleberry Finn, möjligtvis som en motreaktion på de snälla och beskedliga 

pojkar som 1800-talets böcker skildrat (Öhrn, 2011:10). Böckerna innehåller en typisk 

äventyrsberättelse med pojkar som hittar på bus. I Sverige räknas exempelvis Emil i Lönneberga till 

tjuvpojkboksgenren. Öhrn (2011:16) menar vidare att tjuvpojkboken är en genre där huvudpersonen 

är en pojke som umgås med andra pojkar. Handlingen är episodisk och utspelar sig mestadels i 

pojklandet, en plats där vuxna inte har någon inverkan på pojkarnas lek. Huvudpersonen i en 

tjuvpojkbok bryter mot regler och utför så kallade pojkstreck. Ofta finns också en flicka med i 

bilden för att boken ska upprätthålla bilden av heterosexualitet som norm. Boken berättas utifrån 

huvudpersonens perspektiv, för det mesta i jag-form och på ”pojkspråk” (2011:16). I dessa 

pojkböcker har pappan inte en traditionell auktoritär roll, utan beskrivs istället som antingen 

frånvarande eller ickeauktoritära (2011:23). Böckerna inom tjuvpojkboksgenren visar att de riktar 

sig till just pojkar genom olika meddelanden i texten. Öhrn (2011:26) tar upp ett exempel ur Berts 

dagbok där det redan på försättsbladet till boken står: ”Död åt den som tjuvläser denna bok. Må han 

brinna i fasans eld.” (Öhrns kurs.). Ordet pojke eller kille nämns ofta redan i titeln på böcker inom 

denna genre (2011:26). 

 

En annan populär genre i fråga om pojkböcker och ungdomsböcker är deckare. Boglind & 

Nordenstam (2010:155) menar att det är den snabbast växande genren just nu. I dessa berättelser 

står rättvisan i centrum och spänningen ligger på en hög nivå. Läsaren får själv dra slutsatser och 

gissa sig till lösningen på problemen i boken (2010:157).    

 

Pojkboken har skapats i ett samhälle där det är viktigt att skilja på pojkar och flickor. Merisuo-

Storm (2006:13) menar att pojkars iver att visa sin tillhörighet till det manliga könet är ett behov 

som konstruerats av samhället.  Både pojkar och flickor lär sig snabbt vad som är accepterat att göra 
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och inte göra, att läsa och inte läsa. För pojkar är det viktigare att välja en bok som markerar deras 

manlighet än vad det är för flickor att markera sin könstillhörighet. Flickor har ofta inga problem 

med att välja en typisk pojkbok att läsa, medan pojkar inte väljer en flickbok. Om en pojke väljer en 

bok som uppfattas som en flickbok av de andra pojkarna kommer han se till att omsorgsfullt välja 

bok nästa gång för att undvika att samma sak händer igen (2006:13). 

 

Det är alltså viktigt för pojkar att välja ”manlig” litteratur, men vad är det då som är manligt i 

böcker? Andrae (2001:159) menar att det finns tre typer av mansideal i böcker. Det första idealet 

presenteras i ”den förnäme patriarken” med auktoritet, pliktmedvetenhet, ägande och gott 

uppförande. Den ”hjältemodige hantverkaren” representerar ideal nummer två med egenskaper som 

ärlighet, lojalitet och självständighet. Det tredje mansidealet hittas i ”the self-made man”. Denne 

man innehar egenskaper som rastlöshet, kapitalism, social och geografisk rörlighet samt begär efter 

alkohol och sex. Idealen som här framställs för mannen står i grav kontrast till de kvinnliga ideal 

som framställs i flickboken – passivitet, fromhet, besinning och hushåll. Flickboken och pojkboken 

skiljer sig i detta i handling och karaktärer (2001:161). 

 

2.6 Attityder till läsning 
 
Flickor har en mer positiv attityd till läsning jämfört med pojkar. Logan & Johnston (2009:200) 

menar att detta har att göra med att flickor läser mer och läser bättre, de kopplar ihop attityd med 

resultat. De som presterar bra i läsförståelsetester har en positiv attityd till aktiviteten medan de som 

har svårare för läsning också har en sämre attityd. Kopplingen mellan attityd och läsresultat blir 

enligt Logan & Johnston (2009:201) starkare med åren, något de menar har att göra med vilken 

återkoppling barn får på sin läsning. När barn läser i skolan får de positiv eller negativ feedback 

kring sin läsning av en vuxen och erfarenheterna eleven får av detta kommer ha betydelse gällande 

hens attityd till läsning senare i livet. Upplever ett barn att hen alltid får negativ feedback efter 

läsning kommer en dålig attityd till aktiviteten utvecklas, och tvärtom om barnet kopplar läsningen 

till positiv feedback från vuxna (2009:201). Logan & Johnstons studie visade dock att pojkarna 

starkare kopplade sin läsattityd till läsförmåga, ju bättre de presterade desto positivare attityd fick 

de. Dessa resultat visar att god prestation är viktigare för pojkar än flickor för att de ska tycka en 

aktivitet är meningsfull och rolig (2009:210). 

 

Pojkar som har avvisande attityd till läsning i skolan har inte alltid samma problem med läsning på 

fritiden. Merisuo-Storm (2006:113) menar på att dessa pojkar skiljer på livets läsning och skolans 

läsning, där livets läsning inte bara inkluderar vanliga böcker utan även tv, film, musik, webbsidor 
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och tidskrifter. Skolans läsning innebär för dessa pojkar bara ”måsten”, saker de blir tvingade att 

läsa. Skolan blir en plats utan frihet att välja egen litteratur, och utan koppling till deras 

fritidsintressen, och därför utvecklar pojkarna en dålig attityd till läsningen där (Merisuo-Storm, 

2006:113).  

 

2.7 Vikten av läsande förebilder 
 
Attityder inför läsning utvecklas tidigt hos barn, och det är därför av intresse att ta upp faktorer som 

spelar in vid bildandet av läsattityder hos dem. Hemmiljön spelar enligt Merisuo-Storm (2006:112) 

stor roll för utvecklingen av läsattityder. Om ett barn växer upp i ett hem omgivet av böcker och där 

föräldrar, andra vuxna och syskon läser regelbundet kommer det troligtvis att utveckla en positiv 

attityd till böcker och läsning. Om man däremot har växt upp i ett hem där läsning är ett främmande 

moment i vardagen får man inte samma förutsättningar att utveckla sin läsförmåga. Merisuo-Storm 

(2006:112) menar vidare att pojkar som inte läser eller slutar läsa tidigt i ungdomen avstannar i 

läsutvecklingen. Detta resulterar i att pojkarna börjar känna en likgiltighet inför böcker och läsning, 

och en dålig attityd till läsning skapas.   

 

En del i problemet sett ur ett genusperspektiv är att pojkar saknar manliga förebilder som läser 

(Ulfgard, 2004:306). Pojkarna omges under sin uppväxt av läsande kvinnor. Förskola och skola 

domineras av kvinnor, och pojkarna växer därmed upp med kvinnor som läser för dem på förskola, 

på fritids, kvinnor som lär dem läsa i grundskolans tidiga år och kvinnor som arbetar med 

litteraturundervisning i grundskolans senare år. Om pojkar hela tiden enbart ser läsande kvinnor och 

inte läsande män kommer aktiviteten fortsätta att ses som kvinnlig och pojkarna kommer avstå från 

aktiviteten (2004:306). Just detta dilemma är något som även Molloy (2013) tar upp. I en nyligen 

publicerad artikel (DN, 2013-04-08) argumenterar hon för att pojkarnas bristande läslust är starkt 

kopplad till bristen på manliga förebilder. Om pojkar endast omges av läsande kvinnor kommer de 

till slutsatsen att män inte ska läsa och slutar därför att läsa själva. 
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3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
 

Jag har, för att få ett analyserbart material till denna undersökning, valt att arbeta med något som 

kan liknas vid skriftliga intervjuer. Holme & Solvang (1997:84) menar att det finns fyra sätt att 

organisera sin informationssamling på: Informell/Ostrukturerad, Informell/Strukturerad, 

Formell/Ostrukturerad samt Formell/Strukturerad. Strukturerad intervju är ett formellt sätt och kan 

genomföras muntligt eller i skrift (1997:85). Det är denna typ av strukturerad skriftlig intervju jag 

genomfört.  

 

Jag valde denna metod då jag ville genomföra en kvalitativ studie som gav mig möjlighet att 

undersöka samtliga pojkar i en klass, och samla in ett material som sedan skulle kunna bearbetas 

och analyseras på ett bra sätt. Parmenius-Swärd (2008:58) menar att användningen av skriftlig 

metod gav henne möjlighet att höra hela klassens tankar för att sedan kunna tolka dessa kvalitativt, 

och detta var något jag tog fasta på i min undersökning. Jag ville även undvika en så kallad 

intervjuareffekt som skulle kunna uppstå vid muntliga intervjuer. Genom att använda mig av en 

metod där respondenterna svarar skriftligt undviker jag att mitt kön, etnicitet, ålder och social 

bakgrund får någon betydelse i en intervjusituation, respondenten behöver inte heller ta ställning till 

om hen ska försöka framställa sig själv som mer positiv (Bryman, 2002:146). Genom att göra detta 

undviker jag också en vanlig felkälla - att tonfall och svårigheter vid frågeformuleringar skapar 

problem (2002:124).   

 

Bryman (2002:150) rekommenderar att den frågeguide som ska användas utformas på det viset att 

den ser så kort, tunn och lätthanterlig ut som möjligt. Frågorna får inte sitta för tätt så att någon 

fråga missas, de måste vara lätta att förstå och besvaras. För att undvika missförstånd påpekar 

Bryman (2002:153) att det är viktigt att ge tydliga instruktioner för hur guiden ska besvaras, detta 

minskar risken för bortfall. Den kvalitativa metod med öppna frågor jag har valt att använda är 

fördelaktig då respondenten svarar med egna ord och får möjlighet att uttrycka egna åsikter och 

känslor. Det finns utrymme för oväntade reaktioner och svar som inte skulle ingått om fasta 

svarsalternativ hade använts (2002:153).  
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3.2 Urval 
Jag har i min undersökning valt att fokusera på pojkars läsning i årskurs åtta. Därför har jag i mitt 

urval utgått från detta och valt respondenter av manligt kön i just årskurs åtta. Dock valde jag att 

även de flickor som fanns i klassen där studien genomfördes svarade på frågorna. Detta på grund av 

att alla i klassen skulle känna sig inkluderade och inte särskilja någon från gruppen. I mina resultat 

har jag enbart med pojkarnas resultat, totalt tio respondenter. Alla elever i den klass som tillfrågats 

var med och besvarade mina frågor för att urvalet skulle bli så representativt som möjligt.  

 

3.3 Genomförande 
 

3.3.1 Insamling av data 
 

För att få tillgång till respondenter kontaktade jag en skola i södra Sverige, en skola jag haft kontakt 

med sedan tidigare. Skolan är en liten skola i en småstad i södra Sverige där majoriteten av eleverna 

är svenskfödda. Upptagningsområdet för denna skola omfattar mestadels villaområden. På denna 

skola bad jag om att få göra min undersökning i årskurs åtta. Jag fick tillåtelse att göra min studie i 

en klass med tio pojkar och nio flickor. Undersökningen gjordes på klassens mentorstid och alla 

elever hade lika mycket tid på sig, 30 minuter. Jag genomförde studien under en dag då alla 

samtidigt satt och besvarade mina frågor. De medverkande fick inte prata med varandra under tiden 

utan frågorna besvarades helt individuellt. Exempel på svar från undersökningen ses i Bilaga 2.  

 
3.3.2 Analys av data 
 

Min intervjuguide skrevs med mestadels öppna frågor, som vid en skriftlig strukturerad intervju. I 

undersökningen finns även fyra frågor där jag klistrat in en bild på en bok samt baksidestexten till 

den, och frågat respondenterna om de utifrån den information baksidestexten och omslaget givit 

dem skulle läsa boken eller inte (Se Bilaga 1). De böcker som respondenterna fick ta ställning till 

var Cirkeln (Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011), Hungerspelen (Collins, 2008), Snabba cash 

(Lapidus, 2006) och Elsas mode (Fahrman, 2009). Dessa valde jag på grund av att alla är relativt 

nya och välkända och därmed aktuella för ungdomar idag. De fyra böckerna representerar fyra olika 

genrer, och det är olika typer av protagonister i dem. Fahrmans bok valdes då den ses som en typisk 

flickbok där handlingen kretsar kring kärlek, vänskap och mode. Hungerspelen är en bok med en 

flicka i en huvudroll som skulle kunna ses som typisk manlig då den är stark och självständig, och 

boken innehåller mycket action. Strandberg & Bergmark Elfgrens bok har sex flickor i huvudrollen. 

Denna är av genren fantasy och innehar delar av både en typisk flickbok och pojkbok då den 

behandlar både kärleksproblem och våld i kampen om ont och gott. Snabba cash valde jag därför att 



 14 

den skulle kunna ses som en typisk pojkbok med manliga huvudrollsinnehavare och mycket våld 

och action. Med detta moment i studien och mina val av böcker ville jag undersöka vilken typ av 

böcker som appellerar till pojkar och om de tänker på huruvida boken har en kvinna eller man i 

huvudrollen.  

 

De öppna frågorna koncentrerades kring pojkars läsvanor i syftet att få kunskap om vad pojkar läser 

och deras attityder inför aktiviteten. Jag har tidigare ägnat mig åt forskning om pojkar och läsning 

och uppsatsen jag skrev om detta gav mig vidare inspiration att undersöka pojkars läsvanor 

ytterligare. Mina frågor i denna studie utformades därför utifrån den teori jag tidigare tagit del av i 

ämnet då jag skrev min första c-uppsats. Den forskning jag tog del av då gällande pojkars läsvanor 

kretsade kring följande huvudteman: Pojkars läspreferenser, pojkboken, läsattityder, pojkar i ett 

digitaliserat samhälle samt vikten av läsande förebilder. Dessa teman utgick jag således från även i 

denna undersökning.  

 

Jag har i mina resultat valt att utgå från de fyra teman jag strukturerade upp frågeguiden efter. 

Ejvegård (2009:57) skriver att en liten undersökning med färre än 40 respondenter bör redovisas i 

flytande text, och därför har jag valt att redovisa mina resultat på detta sätt.  

 

3.4 Etiska överväganden 
 
Jag har i min undersökning tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkrav Bryman (2002:440) 

tar upp. Informationskravet har uppfyllts då jag informerat alla berörda respondenter om min 

undersökning. Samtyckeskravet har tagits hänsyn till då alla respondenter samtyckt till att medverka 

och jag har informerat om deras rätt att avbryta sin medverkan. Alla personuppgifter har behandlats 

konfidentiellt, frågorna besvarades anonymt, och nyttjandekravet, som innebär att alla uppgifter som 

samlats in enbart får användas till denna forskning, har tillgodosetts (2002:441).   

 

3.5 Metoddiskussion  
 
Valet att använda denna typ av skriftliga intervju för denna studie grundade sig i att jag ville 

genomföra en kvalitativ studie. I valet mellan en traditionell intervju och denna skriftliga variant 

föll valet på det sistnämnda då jag ville undvika eventuella intervjuareffekter och förebygga 

felkällor som skulle kunna ha uppkommit på grund av mitt tonfall eller sätt att ställa frågor på. 

Undersökningen föll väl ut då alla tillfrågade tio respondenter valde att vara med och besvara 

frågorna, något de gjorde grundligt och utförligt. Bortfallet var minimalt och endast en respondent 

besvarade en fråga på ett oseriöst sätt. Detta svar har jag räknat bort i mitt resultat. En fördel med en 
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muntlig intervju skulle i detta fall vara att bortfall undviks. Under en sådan skulle jag även haft 

möjlighet att ställa följdfrågor och be respondenterna utveckla sina svar.  

 

Mitt material är litet, men trots detta har jag i min undersökning fått utförliga och uttömmande svar 

kring pojkars läsvanor. De tio pojkar som deltagit i studien är alla unika, men de är även generella i 

den mening att de representerar en generell grupp fjorton- och femtonåriga pojkar. Jag valde vid 

undersökningstillfället att även låta flickorna besvara frågorna. Detta gjorde jag för att inte särskilja 

någon ur gruppen då studien genomfördes under tiden då klassen hade mentorstid tillsammans. 

Flickornas svar ingår dock inte i studien och materialet från dessa är därmed obearbetat. 
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4. Resultat  
 

Jag har i resultatredovisningen valt att strukturera upp resultaten från min undersökning i fem 

teman. Som tidigare nämnt menar Ejvegård (2009:57) att en undersökning som omfattar färre 

respondenter än 40 stycken inte ska redovisas i procenttal med diagram och tabeller. Det är istället 

mer meningsfullt att redovisa resultaten i en sådan liten undersökning i flytande text. Resultaten i 

denna undersökning delas därför upp i följande teman: pojkars läsattityder, läspreferenser, pojk- och 

flickböcker, pojkar i ett digitaliserat samhälle samt läsande förebilder. Frågeguiden i sin helhet finns 

att läsa i Bilaga 1. 

 

4.1 Läsattityder 

 

Av de 10 pojkar som deltagit i undersökningen uppger sex stycken att de inte tycker om att läsa 

överhuvudtaget. Endast en av pojkarna uppger att han anser att läsning är något han tycker är bra. 

Respondenten utvecklar och menar att han tycker om att läsa på grund av att det stimulerar hjärnan 

och att det därför känns meningsfullt att ägna sig åt aktiviteten. Han uppger även att han tycker om 

att läsa då det är hans sätt att slappna av. De resterande tre respondenterna garderar sig i denna 

fråga. En av pojkarna menar att han ibland tycker om att läsa beroende på om boken är bra, men 

generellt sett tycker han inte om läsning. En annan respondent menar att han både tycker om och 

inte tycker om att läsa. Han, precis som den sist nämnda pojken anser att detta beror på vilken bok 

han läser. Är boken bra är läsning kul eftersom man då vill läsa vidare, men om boken inte är bra är 

läsning tråkigt. Den sista respondenten svarar i denna fråga att han oftast tycker om att läsa, men att 

genren på boken har stor betydelse för om han ska finna aktiviteten rolig eller inte.  

 

De pojkar som menade att de inte tyckte om att läsa uppgav som förklaring att det var tråkigt. Två 

respondenter skrev i sitt svar att läsningen var långtråkig, den ena av dessa utvecklade sitt svar och 

tillade att det var svårt att sitta still så länge. En annan respondent menade samma sak då han tyckte 

att läsningen tog för mycket tid och ansträngning, och att det därför var lättare att titta på film 

istället. En av pojkarna pekade på att läsning var skolarbete och allt skolarbete ansåg han vara 

tråkigt. Två pojkar menade på att de tyckte det var svårt att läsa, och att de därför inte tyckte om 

aktiviteten. En av dessa pojkar skrev i sitt svar att det var svårt för att han hade problem att hålla 

ordning på alla små bokstäver.  En pojke utvecklade i sitt svar att han inte alls var intresserad av 

böcker och att han därför inte tyckte om att läsa, men att det kunde bero på bokens handling om han 

skulle tycka att det var roligt eller inte. 
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4.1.1 Kommentarer 
Resultatet visar att två av pojkarna som deltagit i studien tycker det är tråkigt att läsa på grund av att 

de tycker det är svårt. Logan & Johnston (2009:200) menar att pojkar har en tendens till att koppla 

sin prestation till attityden, läser man bra får man också en positiv attityd till aktiviteten och 

tvärtom, något som ser ut att stämma i dessa två pojkars fall. De hade en dålig attityd till läsning 

som de motiverade med att det var svårt.  

 

Något som också framgick i studien var att pojkarna var mycket känsliga för innehållet i en bok, om 

de skulle finna den intressant eller ej. Detta är något som kan kopplas till Merisuo-Storms 

(2006:113) teori om att pojkar skiljer på livets läsning och skolans läsning. I livets läsning ingår 

många literacies, inte bara skönlitteratur inkluderas, utan även film, musik, webbsidor, tidskrifter 

och annat. Om pojkar känner sig tvingade att läsa får de en tråkig attityd till aktiviteten, men om de 

själva får välja genre och läsa det de tycker är spännande blir de mer positiva och kan därför 

utveckla sin läsning. En av respondenterna i den genomförda studien menade på att det var tråkigt 

att läsa just för att han kopplade aktiviteten till skolarbete. Om Merisuo-Storms (2006:113) begrepp 

skolans läsning och livets läsning används här kan jag se att pojken i exemplet enbart kopplar 

läsningen till skolans läsning och inte livets läsning vilket medför att han får en tråkig attityd till 

böcker och läsning då han inte tycker om skolan och skolarbete. Taube (2009:111) pekar på att 

pojkar är betydligt känsligare för en boks innehåll än vad flickor är för att de ska tycka den är bra 

och vilja läsa vidare. Detta stödjer mina resultat där pojkarna framhöll att det var viktigt att boken 

skulle vara spännande för att de skulle finna den intressant.      

 

4.2 Läspreferenser 

 

Undersökningen som genomfördes innehöll ett avsnitt där de deltagande skulle ta ställning till fyra 

olika böcker utifrån deras baksida och bokomslag. De aktuella böckerna är: Elsas mode (Fahrman, 

2009), Hungerspelen (Collins, 2008), Cirkeln (Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011) samt Snabba 

Cash (Lapidus, 2006).  Svaren från denna fråga varierade och redovisas nedan. 

 

Två av tio deltagande svarade att de läste böcker på fritiden. En av dessa menade dock att han 

nästan aldrig läste, men att det kunde hända ibland. En respondent svarade att han läste ”allt 

möjligt” och här kan möjligtvis böcker ingå. Fyra pojkar uppgav att de läste tidningar, Aftonbladet 

och den lokala dagstidningen nämndes som exempel av en respondent. För en av pojkarna var det 

viktigt att läsa allt om hockey, i alla medier. Sex respondenter menade att de läste på olika hemsidor 

på internet, en svarade att han läste bloggar ibland. En respondent uppgav text-tv som ett medium 
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han läste i.  

 

Vid frågan om vilka genrer de föredrog svarade sex av tio respondenter att de tyckte om action. En 

av respondenterna utvecklade och menade att det skulle vara mycket action och hända saker hela 

tiden för att boken skulle vara bra. Två av resterande respondenter skrev inte action, men de menade 

på att det skulle hända mycket i boken för att den skulle vara intressant. En annan genre som togs 

upp av hälften av de deltagande var äventyr. Mord var en annan handling som var populär bland 

respondenterna. En av pojkarna som deltagit tog upp boken Jag är Zlatan Ibrahimovic av David 

Lagercrantz som exempel på en bok han tyckte om. Två av respondenterna tog upp skräck och två 

stycken tog upp deckare som exempel på bra genrer. En respondent menade att det var bra om 

böckerna innehöll lite kärlek. 

 

Av tio respondenter skulle endast en pojke kunna tänka sig att läsa Sofi Fahrmans bok Elsas mode. 

Detta var samma respondent som menade på att en bra bok skulle innehålla lite kärlek. Denne 

informant motiverar sitt svar med att handlingen låter intressant. Två pojkar svarar att de inte skulle 

läsa boken på grund av att den är ”tjejig”. En av dessa pojkar menar att det är en tjejbok och att han 

inte gillar sådant. Sju respondenter skriver att de inte heller skulle läsa boken. En av dem menar att 

han skulle läsa om han blev tvungen, men inte frivilligt. En pojke skriver ”palla” i sitt svar och en 

annan skriver ”NEJ” med versaler och menar att han inte tycker om sådana böcker. En pojke tycker 

handlingen är lite intressant, men att han nog inte skulle läsa boken. 

 

Suzanne Collins bok Hungerspelen var pojkarna mer positiva till. Sju stycken menar att de skulle 

läsa boken. ”Den verkar bra och intressant” är motivationen hos fyra av dem. En pojke har sett 

filmen och vet på så sätt att den är bra, han kan därför tänka sig att läsa boken. En pojke svarar att 

det verkar som det är mycket action i boken och att han därför skulle vilja läsa den. Två 

respondenter menar att de inte skulle läsa boken för att den redan finns på film. Därför är det 

onödigt att även läsa boken. En pojke svarar att han inte skulle läsa den, men lämnar ingen 

motivering.  

 

Cirkeln, skriven av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, är en bok som delar 

respondenternas svar i två delar. Hälften av pojkarna skulle kunna tänka sig att läsa boken. En pojke 

motiverar sitt val med att den verkar spännande, en annan menar på att han gillar skräck och 

spänning och därför skulle kunna tänka sig att läsa boken. En pojke skriver att boken verkar som en 

deckare och att han skulle vilja läsa boken på grund av det. De pojkar som inte skulle läsa boken 

motiverar sina svar med att det inte är den typ av bok de läser, den verkar inte så bra och att det 
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kanske är för mycket övernaturliga inslag i den.  

 

Jens Lapidus Snabba cash lockade sju av respondenterna. De tre som svarade att de inte skulle läsa 

boken motiverade sitt val med att de redan sett filmen. De som skulle läst boken skriver att den 

verkar intressant och spännande. En pojke menar att detta är hans genre och att han tycker om 

denna typ av böcker. En annan respondent skriver att polisdrama och våld är något som han tycker 

om och att han därför skulle läsa boken.  

 

Alla tio respondenter var överens om att de läste böcker med både pojkar och flickor i huvudrollen. 

En pojke menade på att han inte läste så mycket, men när han väl gjorde det antog han att han läste 

böcker med både pojkar och flickor i huvudrollen. En av respondenterna utvecklade även sitt svar 

och tyckte att det inte alls spelade någon roll om huvudpersonen i en bok var pojke eller flicka. 

 

4.2.1 Kommentarer 
Fyra pojkar svarade att de på fritiden läste tidningar. En pojke specificerade sitt svar och menade att 

han läste allt om hockey i alla medier han kom åt. Detta är enligt Jones & Cartwright Fiorelli 

(2003:9-31) väldigt vanligt bland pojkar som ofta föredrar att läsa om sina fritidsintressen i olika 

tidskrifter. En av pojkarna nämnde boken Jag är Zlatan Ibrahimovic, en biografi om 

fotbollsspelarens liv, som en bok han tyckte om. Jones & Cartwright Fiorellis (2003:9-31) 

antaganden stämmer här överens med mina resultat. Även Farris m.fl. (2009:184) studie visar på att 

pojkar föredrar att läsa sport och biografier, texter som är faktabaserade med ett vetenskapligt 

innehåll. De menar att dessa texter ofta innehåller mycket bilder och fotografier, och att det är detta 

som gör texten intressant och lättläst. Jag kan även dra en parallell till Merisuo-Storms (2006:113) 

begrepp livets läsning, där pojkarna i läsningen av tidningsartiklar om exempelvis sport kan koppla 

läsningen till ett fritidsintresse och därmed göra aktiviteten meningsfull. I läsandet av tidskrifter får 

pojkarna kunskap om världen och samhället, något som de kan koppla till verkliga världen, och 

därför blir läsningen intressant för dem.  

 

Vid frågan om vilka genrer pojkarna föredrog svarade åtta av tio deltagande att de bäst gillade 

böcker innehållandes mycket action. För att en bok skulle vara bra skulle det hända saker hela tiden, 

menade en av respondenterna. En annan genre som togs upp var äventyr. Även sport, deckare och 

mord togs upp som populära genrer. Dessa svar är i enighet med Moellers (2011:480) studie där han 

menar att pojkar föredrar böcker innehållandes mycket action. Han menar vidare att pojkarna ofta 

fokuserar på vad som händer i boken och hur mycket som händer. Min egen undersökning stödjer 

denna tes då pojkarna som föredrog action även poängterade att det skulle hända saker hela tiden. 

Respondenterna med detta svar verkade enbart fokusera på bokens handling och hur fort allting 
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skulle gå. Moeller (2011:280) menar vidare att pojkar väljer att fokusera på de manliga karaktärerna 

i en bok för att de lättare ska kunna känna igen sig. Actionböcker och äventyrsböcker handlar 

traditionellt sett om en handlingskraftig man, ofta med en vacker kvinna vid sin sida, och detta kan 

bidra till genrens popularitet hos pojkar. I en sådan bok kan de relatera till hjälten i boken och 

därför finna den intressant. Taube (2009:111) menar att pojkar presterar bättre i läsförståelsetest när 

de läser en text med manlig huvudroll jämfört med om de läser en text med en kvinnlig huvudroll. 

Enligt henne beror detta på att pojkar har ett större behov att uttrycka sin manlighet och markera 

könstillhörighet. Detta kan vara en förklaring till att pojkar i stor utsträckning väljer böcker med 

manliga huvudkaraktärer, och att genrer som action, äventyr och sport har blivit de genrer som 

pojkar dras till på grund av att de reproducerar denna norm med manliga huvudkaraktärer. 

Deltagarna i min studie ställer sig emot detta då samtliga skriver att de läser böcker med både 

flickor och pojkar i huvudrollen. Å andra sidan skriver de att de föredrar genrer som action, sport 

och äventyr – genrer som ofta har en manlig huvudroll. Det är här möjligt att informanterna inte 

reflekterat kring att de främst läser böcker med män som huvudkaraktärer. 

 

I frågeformuläret som pojkarna besvarade fanns fyra böcker i olika genrer de fick ta ställning till om 

de skulle läsa eller ej. Den första boken pojkarna i studien fick ta ställning till var Elsas mode, 

skriven av Sofi Fahrman. Bokens handling kretsar kring mode, kärleksproblem, resor och karriär. 

En ung tjej är huvudkaraktären i denna bok. Av tio deltagande skulle endast en pojke kunna tänka 

sig att läsa boken frivilligt. Ytterligare en uppgav att han skulle läsa boken om han blev tvingad till 

det i skolan. Känslorna kring läsningen av denna bok tycks av svaren starka. En pojke skrev ”NEJ” 

med versaler vid fråga om han skulle läsa den, och en annan skrev ”palla”. Flera stycken 

respondenter menade även att boken var för tjejig och att de inte läser tjejböcker. Reaktionerna på 

denna bok ligger i linje med den forskning som tagits upp kring pojkars läspreferenser. Boken 

innehåller ingen action och inget äventyr i traditionell mening, handlingen kretsar istället kring 

känslor och relationer, något som Moeller (2011:480) menar att flickor gärna väljer att läsa om, 

men som pojkar undviker. En intressant aspekt av detta är den pojke som faktiskt kunde tänka sig 

att läsa boken. Denne informant går med sitt svar mot den norm där pojkar läser ”pojkböcker” som 

beskrivs av exempelvis Moeller och Taube. Pojkens svar på denna fråga visar att det finns ett 

intresse även hos pojkar att läsa böcker med fokus på relationer och böcker som har kvinnor i 

huvudrollen.    

 

Nästa bok som respondenterna fick ta ställning till var Suzanne Collins Hungerspelen. Boken hör 

till genren science fiction och handlingen kretsar kring en stark tjej som blir utvald i ett spel där 

man måste döda sina motståndare. Denna bok mottogs med mer positiv respons än den förra. En 
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pojke nämnde att det verkade vara mycket action i den och att han därför skulle kunna tänka sig att 

läsa den. Denna bok, trots att den har en kvinnlig huvudkaraktär verkar vara en bok som appellerar 

till många. Boken innehåller mycket spänning, en snabb handling, vapen och mord. Mycket av de 

saker pojkarna beskrev att det var intresserade av finns med i denna bok. Att pojkar helt väljer bort 

böcker med kvinnliga huvudkaraktärer stämmer alltså inte, däremot kan jag se en trend i vilka typer 

av böcker pojkarna väljer. Det spelar ingen roll vilket kön huvudpersonen har, bara hen passar in i 

den mall som pojkarna förväntar sig, och innehar typiskt manliga drag som styrka och 

handlingskraft, för att kunna känna igen sig och relatera till karaktären. Även om majoriteten skulle 

läsa boken vill jag påpeka att flera svarade att då boken finns filmatiserad så skulle de lika gärna se 

filmen istället. En pojke menade att det är mer bekvämt att se filmen än att läsa boken, och han 

skulle därför hellre se filmen.  

 

Boken Cirkeln, skriven av Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren är en bok som tillhör genren 

fantasy. Sex flickor i gymnasieålder är bokens protagonister. Boken behandlar övernaturliga ting 

som häxor och demoner och har en handling där det onda strider mot det goda. Hälften av 

respondenterna uppger att de skulle läsa denna bok. De som inte skulle läsa den tyckte det var för 

mycket övernaturligt i boken samt att det inte är den typ av bok de gillar. En teori om varför färre 

skulle läsa denna bok jämfört med Hungerspelen kan vara att pojkarna har svårare att känna igen 

sig i bokens huvudkaraktärer. Molloy (2002:232) tar i sin studie upp ett exempel om en pojke som 

läst Hjärtans fröjd men inte förstått slutet av boken. Molloy menar att detta kan bero på att boken 

inte ingår i pojkens vanliga repertoar och att han därför inte kan känna igen sig. Detta kan vara 

fallet även i min studie. Pojkarna hade lättare att identifiera sig med huvudrollen i Hungerspelen för 

att handlingen i den boken låg nära den typ av böcker de vanligtvis skulle läsa, medan Cirkeln är en 

bok som är svårare för pojkarna att känna igen sig i då de inte är vana vid denna typ av bok.  

 

Snabba Cash av Jens Lapidus var den fjärde boken deltagarna i undersökningen fick ta ställning till. 

Alla respondenter var odelat positiva till denna bok. Sju stycken skulle vilja läsa boken och de 

resterande tre som inte ville läsa den motiverade sina svar med att de hellre ville se filmatiseringen. 

Handlingen i denna bok var något som alla pojkar ansåg spännande och bra. Boken behandlar 

kriminalitet, våld och droger, och tre män är huvudpersoner. En respondent menar att det är denna 

typ av böcker han tycker om, en annan svarar att polisdrama och våld är saker som gör böcker bra. 

Denna typ av bok är något som pojkar traditionellt sett dras till (Moeller, 2011:480). Handlingen 

innehåller mycket action, det går snabbt fram och huvudkaraktärerna är män. Pojkarna kan i denna 

bok relatera till sitt kön genom huvudkaraktärerna. Taubes (2009:111) tes om att pojkar är 

känsligare mot innehåll och svarar bättre på manliga huvudroller verkar i detta fall stämma. Snabba 
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Cash var den enda bok alla pojkar var positiva till, och det var även den enda bok av de exempel jag 

valt ut som endast hade manliga karaktärer namngivna i baksidestexten. Kvinnor nämns i texten, 

men bara då bordeller kommer på tal och att flickor där skulle hållas fångna. Då kvinnor nämns i 

texten bibehålls den heteronormativa bilden av boken och flickorna framställs som offer som 

behöver räddas. Männen i boken framställs som handlingskraftiga, precis som de traditionellt gör i 

denna typ av böcker. 

 

Respondenterna i denna undersökning uppgav, som tidigare nämnt, att de läste böcker med både 

flickor och pojkar i huvudrollen. Åtta av tio respondenter menade att det inte alls spelade någon roll 

om huvudkaraktären var pojke eller flicka medan de resterande två tyckte att böcker med pojkar i 

huvudrollen var mer anpassade för pojkar och att böcker med män i huvudrollen innehöll mer 

action än andra böcker. Utifrån mina exempel på böcker där respondenterna fick ta ställning till om 

de ville läsa dem eller inte kan jag dra slutsatsen att deras svar i frågan om protagonistens köns 

betydelse stämmer. Många pojkar uppgav att de skulle läsa både Hungerspelen och Cirkeln, böcker 

där kvinnor har huvudrollen. Istället för att könet har mest betydelse verkar handlingen vara 

viktigast. Om handlingen innehåller mycket action och snabba vändningar har könet ingen större 

betydelse. Detta är något en av respondenterna poängterar då han skriver att handlingen kan vara 

densamma oavsett kön på huvudkaraktär.  

 

4.3 Pojk- och flickböcker 

 
Åtta av pojkarna som deltagit i studien menar att det inte har någon betydelse för dem om 

huvudpersonen är pojke eller flicka. En respondent menar exempelvis att det inte har någon 

betydelse då han skriver att handlingen är lika intressant oavsett kön på huvudkaraktär. En annan 

respondent svarar att det inte har någon betydelse eftersom handlingen ändå kan vara likadan 

oavsett om huvudrollen är pojke eller flicka. Två respondenter menar att det är skillnad på böcker 

med pojkar i huvudrollen jämfört med böcker där flickor är protagonister. En av dessa pojkar menar 

på att om pojkar har huvudrollen blir det mer action i boken och det händer mer. Den sista 

respondenten är mer tveksam i sitt svar då han svarar att böckerna kanske är mer ”killanpassade” 

om huvudpersonen är manlig.  

 

Flickböcker benämndes av pojkarna som böcker som handlade om hästar, kärleksproblem och 

relationer. Tre pojkar menade att hästböcker var flickböcker. Två pojkar svarade att färgen rosa var 

för flickor. Tre respondenter skrev att flickböcker innehöll mycket kärlek. Även vänskap och 

relationer nämndes av sex respondenter. En pojke utvecklade detta svar och menade att flickböcker 
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handlade om vänskap, kärlek och ”sådana tjejsaker”. En annan svarade att flickböcker handlade om 

”tjejgäng som inte killar förstår sig på” eller gripande historier som gör att man blir berörd. En 

pojke svarade att avundsjuka var ett tema i flickböcker. En pojke menade att flickböcker även kan 

handla om mord. Endast en respondent svarade att en pojkbok och flickbok handlar om samma 

saker. Han menade på att handlingen är densamma, men att det kanske är lite skillnad på orden i 

boken. 

 

Pojkarnas svar angående vad pojkböcker handlar om inkluderade saker som sport, bilar och action. 

Tre pojkar skrev i sina svar att pojkböcker ofta handlade om sport. En av dessa preciserade sitt svar 

till fotboll. En respondent svarade att bilar var ett vanligt inslag i denna typ av böcker. Två av 

pojkarna menade att action var viktigt. En respondent tog upp genren äventyr och en annan menade 

att mord och polisdramer tillhörde pojkboken. Även vapen togs upp av en pojke. En annan pojke 

tog upp färgen blå och att den skulle markera tillhörighet till pojkboken. En respondent menade att 

då en flickbok handlade om kärlek handlade motsvarigheten för pojkar om att vara kåt. 

 

4.3.1 Kommentarer 
Pojkboken karaktäriserades från början av sin äventyrshandling (Andrae, 2001:157). Robinsonaden 

gav upphov till en ökning av genren och romanerna som handlade om resor och äventyr var ofta 

placerade i en speciell miljö, som en öde ö, i vildmarken eller ute på havet. Pojkarna som deltagit i 

min studie menar att pojkboken inkluderade saker som sport, bilar, action, äventyr, sex och våld.  

Sportböcker är något Boglind & Nordenstam (2010:164) tar upp som en genre där mestadels 

pojkars liv har skildrats. Inte förrän nyligen har sportböcker, med undantag av hästböcker, skrivits 

med kvinnor i huvudrollen. I sportböckerna kombineras den fiktiva handlingen där, oftast, en pojkes 

karriär skildras, med fakta kring sporten och de utövare av sporten som är framgångsrika. En annan 

genre som Boglind & Nordenstam (2010:155) tar upp är deckare, något som även nämns i 

pojkarnas svar angående pojkböcker. I dessa böcker är spänningen hög och läsaren får själv tänka 

sig in i mysteriet och dra egna slutsatser. I både deckare och sportböcker finns oftast män som 

umgås med andra män i huvudrollen. Denna homosocialitet är något Öhrn (2011:128) benämner 

som typiskt för pojkböcker. Det brukar i denna typ av böcker även finnas en kvinnlig karaktär i 

bakgrunden för att påvisa den heterosexuella normen.     

 

Andrae (2001:159) menar att det finns tre typer av mansideal representerade i typiska pojkböcker. 

En av dessa typer är ”The self-made man” som karaktäriseras av rastlöshet, kapitalism, begär efter 

alkohol och sex samt geografisk och social rörlighet. En respondent svarade i undersökningen att en 

skillnad mellan pojk- och flickböcker är att medan flickböcker ofta behandlar temat kärlek handlar 

pojkböcker snarare om sex. Denna reflektion från honom stämmer överens med det Andrae menar 
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med de typiska mansideal som beskrivs i böcker. Medan kvinnor representerar besinning och 

förnuft representerar männen begär. Stereotypa könsroller reproduceras ofta i böcker där action och 

våld är framstående teman, och detta svar visar att pojkar idag anser det naturligt att kvinnan är den 

känsliga och mannen är den som är full av begär. Den typiska pojkboken visade upp ett mansideal 

som än idag lever kvar.  

 

Pojkarna beskrev pojkböcker som en genre där action, sport, våld, äventyr och bilar stod i centrum. 

Flickböcker beskrev de på ett annorlunda vis. Kärleksproblem, hästar, killar och vänskap var saker 

som kom upp i denna fråga. Andrae (2001:159) menar att pojkbokens traditionella teman står i 

kontrast till flickbokens. Då pojkböckerna representerar äventyr karaktäriseras istället flickboken av 

en hemmiljö, vardagsskildringar och kvinnliga huvudroller. Denna uppdelning mellan pojk- och 

flickböcker verkar starkt leva kvar om man ser på min studies resultat. Merisuo-Storm (2006:113) 

menar att pojkarnas val av skönlitteratur har påverkats av samhällets syn av vad som är manligt och 

kvinnligt. Både pojkar och flickor lär sig snabbt vad som är accepterat att göra för att visa 

tillhörighet till sitt kön. De lär sig vad man får och inte får göra, och vad man får och inte får läsa.  

Pojkarna i min studie har sannolikt lärt sig som barn vilka böcker och vilka intressen som är 

accepterat för pojkar att ha för att fortfarande visa sin manlighet och har därför dessa åsikter om hur 

en pojk- och flickbok ska se ut 

 

4.4 Pojkar i ett digitaliserat samhälle  

 

Av de tio pojkar som deltagit i undersökningen svarar tre stycken att de spelar datorspel på fritiden. 

Ytterligare tre skriver att de inte spelar spel på datorn, men att de istället spelar TV-spel. Fyra 

respondenter skriver att de inte spelar datorspel. Av de som spelar datorspel svarar samtliga att de 

brukar spela krigsspel. Två av dem ger exemplet black ops. En av dem nämner även att de spelar 

sportspel och ger FIFA som exempel. En respondent svarar att han även spelar strategispel. De 

pojkar som uppgivit att de spelar TV-spel spelar alla sportspel av typen FIFA och NHL. Krigsspel 

och strategispel svarar två respondenter att de spelar.  

 

Alla tio respondenter är överens om att man måste kunna läsa för att kunna spela datorspel och TV-

spel. Instruktioner är viktigt att kunna läsa för att förstå vad som kommer att hända i spelet och hur 

man ska göra. Tre respondenter uppger även att man måste kunna läsa för att förstå inställningar på 

menyn och veta hur man ska starta, byta spel etc. En pojke uppger att det är viktigt att kunna 

engelska när man spelar datorspel för att förstå spelet.  
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4.4.1 Kommentarer 
Den tekniska utvecklingen går framåt i samhället, och de senaste åren har den skett väldigt snabbt. 

Gamla medier utmanas nu av TV, internet och mobiltelefoner. Som följd av samhällets 

digitalisering har användandet av datorspel ökat kraftigt bland ungdomar, och då främst bland 

pojkar. På tio år har spelandet på dator ökat med tre-fyra timmar i veckan (Johnsson-Smaragdia & 

Jönsson, 2006:521). Min undersökning visar att tre stycken av de tio deltagande spelar datorspel på 

fritiden. Ytterligare tre spelar istället för datorn på TV:n. Sex respondenter av tio ägnar sig alltså åt 

digitala spel på fritiden. Sport, krig och strategi är de tre typer av spel som dessa ungdomar ägnar 

sig åt. Ewald (2007:266) menar att närvaron av datorer, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning 

har gjort att ungdomarna som växer upp idag ser dessa verktyg som en självklarhet i vardagen. 

Datorspelen tar över tiden som förut ägnats åt läsning av skönlitteratur. Respondenterna i min studie 

är alla överens om att man måste kunna läsa för att kunna spela dator- och TV-spel. Till exempel 

måste man kunna läsa för att ta till sig spelinstruktioner. En respondent uppger även att det är 

viktigt att kunna engelska när man spelar datorspel för att förstå vad som händer. Ewald (2007:266) 

menar att även själva spelandet kan ses som en typ av fiktionsläsning, inte bara när man läser 

inställningar på menyn. I läsningen sker ett möte mellan texten och läsaren, och samma möte sker i 

datorspelet. Skillnaden är att det i datorspel handlar om interaktiv lek och problemlösning i första 

hand, berättandet är underordnat detta.  

 

Skolan är en plats där läsandet varit begränsat till tryckt text, numera finns texter i många fler 

medier och skrivna på olika sätt än vad skolan arbetat med tidigare (Ewald, 2007:258). Konkurrens 

från nyare medier ses ofta på med misstro och bemöts avvisande av skola och lärare. Istället 

använder skolan traditionell litteratur där ungdomsklassiker får stor plats. Svaren jag fått genom 

min studie visar att endast två av tio respondenter läser skönlitteratur på fritiden. Fyra av tio pojkar 

läser tidningar medan sex stycken istället läste på olika hemsidor. Sex stycken svarade även att de 

spelade digitala spel på fritiden. Dessa resultat visar att pojkarna i studien följer med i en teknisk 

utveckling i samhället medan skolan mestadels använder traditionella medier som tryckta böcker. 

Ewald (2007:267) menar att om digitala lekar och läsning inom dessa nya medier förbjuds i skolan 

begränsas elevernas möjligheter i utvecklingen av kreativitet och fantasi. Skolan blir en plats som 

helt skiljer sig från pojkarnas fritidsintressen, en skillnad görs mellan livets läsning och skolans 

läsning, vilket gör att pojkarna tappar intresset för både skola och läsning.  
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4.5 Läsande förebilder 
 

På frågan om någon vuxen i respondenternas hem läste svarade fem stycken att ingen i hemmet 

ägnade sig åt aktiviteten. En pojke utvecklade sitt svar och menade att han var den enda i hemmet 

som läste något. Två respondenter svarade att både deras mamma och pappa läste. Den ena pojken 

svarade att hans mamma och pappa läste tidningar, böcker och TV, och den andra pojkens föräldrar 

läste enligt honom bloggar, tidningar och böcker. Två respondenter uppgav i sina svar att deras 

mamma läste i hemmet och att de då läste böcker. En av dessa svarade att även hans syster läste 

böcker i hemmet.  

 

4.5.1 Kommentarer 
Merisuo-Storm (2006:112) kopplar ihop läsattityder med barnets hemmiljö. Om ett barn växer upp i 

ett hem där böcker ges stor plats och där föräldrarna läser får barnet en naturlig relation till böcker 

och ser det som självklart att man ska läsa. En positiv attityd till böcker utvecklas lättare i sådana 

hem. Pojkar som växer upp i hem där böcker inte finns och där de vuxna inte läser får oftare en mer 

negativ attityd till läsning på grund av att de inte får samma relation till läsning. Fyra av svaren jag 

fick från min undersökning visar att ingen i hemmet läser i någon större utsträckning. Alla pojkar 

som växt upp i ett hem där ingen vuxen läst har också svarat att de inte alls tycker om att läsa.  

Merisuo-Storms (2006:112) teori visar sig här stämma. Attityden till läsning verkar således ha att 

göra med de läsvanor som finns i hemmet. Endast två respondenter svarar att båda föräldrarna i 

hemmet läser. Enligt dessa läste föräldrarna både böcker, tidningar och bloggar. De två pojkar vars 

mamma och pappa läste i hemmet menar båda att de själva tycker om att läsa om boken verkar 

intressant och bra, men annars inte. Den ena av dessa pojkar läser varje dag, men inte böcker utan 

på internet, i tidningar och på text-tv. Pojkarna som hade två föräldrar i hemmet som läste ställer sig 

alltså inte helt positiva till läsning, men inte heller helt negativa. De tillhör inte de fyra pojkar i 

studien som inte alls tycker om att läsa. Två respondenter svarar att endast deras mamma läste, båda 

svarade att mammorna läste böcker. Dessa pojkar har båda svarat att de inte tycker om att läsa. 

Ulfgard (2004:306) menar att problemet med bristen på läsande förebilder kan ses ur ett 

genusperspektiv. Pojkarna växer upp med läsande kvinnor omkring sig. Förskola och skola är 

kvinnodominerade arbetsplatser, och här omges pojkarna av kvinnor som läser högt för dem eller 

berättar vad de ska läsa. I hemmet är det mer troligt att mamman läser än pappan. Detta är något 

som styrks av min studie där dubbelt så många mammor som pappor läste i hemmet. Ulfgard menar  

att pojkar alltid kommer se läsning som en kvinnlig aktivitet om de enbart ser läsande kvinnor 

omkring sig och inte läsande män. 

 

 



 27 

6. Avslutande diskussion 
 
Jag har i denna studie behandlat ämnet pojkars läsning i syfte att undersöka vad pojkar i årskurs åtta 

läser samt vilka attityder de har till läsning. Mina resultat visar att pojkarna väljer att läsa böcker 

innehållandes mycket action, mord, spänning och äventyr. De deltagande i min studie berättar att 

det ska hända mycket i en bok för att den ska vara intressant. Alla respondenter uppger att de läser 

böcker med både pojkar och flickor i huvudrollen, och resultaten av min studie, där pojkarna fick ta 

ställning till om de skulle läsa olika böcker, visar samma sak. Jag har kommit fram till att könet på 

huvudkaraktären är viktigt för pojkarna om de sätts i en stereotyp mall. En typisk flickbok, som 

enligt respondenterna innehöll kärleksproblem och relationer, skulle de flesta inte läsa. Däremot en 

bok med action, spänning och mord i skulle majoriteten av pojkarna i denna studie läsa, trots att det 

var en kvinnlig huvudkaraktär. Resultatet av min studie visar således att handlingen har störst 

betydelse då pojkar ska välja vilken bok de vill läsa. Dock var det boken Snabba Cash, den enda 

bok där alla karaktärer på omslag och baksidestext var män, som var mest populär bland pojkarna 

som deltog i studien. Denna bok tyckte respondenterna innehöll allt de tyckte var bra: action, mord, 

droger och vapen. I denna bok nämndes bara kvinnorna som några i nöd och i behov av räddning.  

 

En intressant aspekt att ta upp kring pojkars attityder till läsning är varför de tycker det är tråkigt att 

läsa. En informant i min undersökning menar på att det är tråkigt att läsa för att han kopplar 

aktiviteten till skolarbete. Är det så att litteraturläsningen för pojkar idag så starkt kopplas till skola 

och svenskundervisning att de på grund av det tappar lusten till att läsa hemma? Merisuo-Storm 

(2006:113) använder begreppen livets läsning och skolans läsning för detta fenomen. Om 

litteraturläsningen i skolan avskärmas helt från ungdomarnas fritid finns en risk för att de endast ser 

läsningen som något helt ointressant och bara som skolarbete, något de måste göra. Frågan är hur 

detta dilemma kan lösas. Först och främst ser jag här ett grundläggande problem i samhället. 

Läsningen har för pojkarna enbart handlat om skolan på grund av att samhället inte visat dem några 

läsande manliga förebilder, en tes som Molloy (2013) stödjer. För att pojkar ska se läsningen som 

del av livet istället för enbart en del av skolan och svenskundervisningen måste samhället visa att 

både män och kvinnor läser på fritiden och anser det vara en meningsfull aktivitet. Det kan inte 

endast vara kvinnor i pojkars omgivning som läser då aktiviteten då kommer uppfattas som kvinnlig 

och något som pojkarna bör ta avstånd från. Det är här en lösning av problemet måste ta sin början. 

Skolans läsning och livets läsning, för att använda Merisuo-Storms (2006:113) begrepp, måste 

vävas samman. Läsningen kan inte ses som en aktivitet som endast hör svenskundervisningen till 

utan det ska istället vara en del av livet.  
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Ett ytterligare steg för att nå målet kan vara att väva in nyare böcker i undervisningen för att öka 

motivationen och få pojkarna mer positiva till läsning. Gällande just attityder till läsning har jag 

utifrån mina resultat kommit fram till att attityden till läsning står i stark relation till vilken typ av 

böcker pojkarna läser. Många respondenter menade på att de oftast tyckte läsning var tråkigt, men 

att det berodde på vilken bok de läste. Läsning som inte inkluderade skönlitteratur utan istället 

behandlade medier som tidningar, hemsidor och datorspel var de flesta positiva till. En intressant 

aspekt angående detta är då hur skolor och lärare bör arbeta med läsundervisningen för att 

uppmuntra pojkarnas läslust och utveckling. Mina resultat visar på att många pojkar dras till genrer 

som action, genrer som ofta reproducerar stereotypa könsroller där männen är hjältar, något som 

stödjs av Moeller (2011:480). Ska man i undervisningen uppmuntra pojkarna att läsa denna typ av 

litteratur för att de ska behålla läsintresset, eller ska man istället utmana dem och välja annorlunda 

böcker än vad de är vana vid? Själv anser jag att det är viktigt att lärare försöker hitta litteratur som 

bryter stereotypa mönster snarare än att endast uppmuntra till att läsa dessa typiska pojkböcker. Det 

finns idag böcker innehållandes action och snabba händelseutvecklingar, men som samtidigt inte 

reproducerar gamla könsstereotyper. Min studie visade att en pojke av de tio som deltog i 

undersökningen skulle kunna tänka sig att läsa boken Elsas mode. Samma pojke påpekade även att 

han inte tyckte det fanns någon skillnad mellan pojk- och flickböcker. Denna pojkes svar visar på 

att gränserna mellan pojk- och flickböcker idag börjar suddas ut. Då en av tio pojkar i min 

undersökning hade dessa åsikter finns sannolikt fler av samma uppfattning. Kan detta ses som ett 

tecken på att gamla könsmönster är på väg att brytas?  

 

I diskussionen kring hur man ska uppmuntra pojkar till läsning och få skolans läsning att hänga 

ihop med livets läsning anser jag att det är viktigt att ta upp filmen som medium. Många 

informanter i min studie menade att de hellre skulle ha sett filmatiseringen, om en sådan fanns, än 

läsa en bok. I dessa fall verkar det alltså som att filmatiseringar kan stjälpa läsningen då pojkarna 

inte längre blir intresserade av boken. Dock vill jag peka på att effekten även kan verka tvärtom. En 

respondent menade att han faktiskt skulle vilja läsa Hungerspelen då han sett filmen och tyckte den 

var bra. Filmer kan på så vis fungera som en inspiration till läsning för pojkar. Detta är  något som 

Johnsson-Smaragdia & Jönsson (2006:521) stödjer då de menar att digitala medier inte ska ses som 

något hot mot läsningen utan snarare som en del i läsutvecklingen. Ett steg i att få 

läsundervisningen attraktiv kan därför vara att ta in medier som film i undervisningen för att koppla 

litteraturen till pojkarnas fritid och visa på att läsning kan ses som något givande och en del i deras 

fritidsintressen. 
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För vidare forskning av ämnet skulle det vara intressant att ta del av studier som behandlar skolans 

relation till digitala medier, och då speciellt datorspel. Finns det alternativa metoder att använda i 

läsundervisningen, och ser läsresultaten annorlunda ut för pojkar på skolor där datorspel och andra 

digitala medier använts i undervisningen? En annan aspekt av pojkars läsning som skulle vara 

intressant att gå vidare med är att titta på de skolor som har ett nära samarbete med bibliotek – gör 

pojkarna annorlunda bokval än de som deltagit i denna studie? Ser läsvanorna annorlunda ut, och 

kan man se några mätbara förbättringar i pojkars läsutveckling och läslust på skolor som satsat på 

samarbeten med bibliotek? 
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kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm: Fritzes.  
 

Taube, Karin, (2009). ”Flickors och pojkars läsning.” I: Samuelsson, Stefan, Dyslexi och andra 
svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur & Kultur. S. 104–137.  
 
Ulfgard, Maria (2004). ”Och så var det pojkarna...” I: Jonsson, Nykvist & Sjöberg (2004) Från 
Eden till damavdelningen. ABSALON: Lund.  
 
Öhrn, Magnus (2011). ”Klart slut varulvstjut – den litterära pojkhumorn och exemplet Bert.” 
Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 2011:2. 
http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/18916  

 
Skönlitteratur: 

 

Collins, Suzanne (2008). Hungerspelen. Bonnier Carlsen. 
 
Fahrman, Sofi (2009). Elsas mode. Norstedts. 
 
Lapidus, Jens (2006). Snabba Cash. Wahlström & Widstrand. 
 
Strandberg, Mats & Bergmark Elfgren, Sara (2011). Cirkeln. Rabén & Sjögren. 

 
 
 



 32 

Bilaga 1 
 
Hej! 

Tack för att du medverkar i min studie. Den handlar om dina läsvanor och kommer att användas i 
mitt examensarbete vid Linköpings universitet.  
Jag vill att du svarar på en fråga i taget så detaljerat du kan, allt du kan komma på.  
Frågeguiden besvaras anonymt, men ringa in om du är tjej eller kille nedan. Skriv på baksidan om 
du inte får plats. 
Glöm inte att svara på alla frågor, och fråga om det finns oklarheter!  
 
  
 
    TJEJ   KILLE 
 
 
 
1. Spelar du datorspel eller TV-spel på fritiden? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Om JA, Vilken typ av spel brukar du spela? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Behöver man kunna läsa för att spela datorspel? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Vad är det man läser när man spelar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5. Tycker du om att läsa böcker? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Om JA, Vad är det som gör att du tycker om att läsa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Om NEJ, Vad är det som gör att du inte tycker om att läsa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Hur ofta läser du på fritiden? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Vad läser du på fritiden? (Böcker, tidningar, bloggar, andra hemsidor, annat)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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10. Vad gillar du att läsa för genrer? (Skräck, äventyr, action, mord, kärlek, vänskap, annat.)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. Läser du böcker med både flickor och pojkar i huvudrollen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

12. Har det någon betydelse om huvudpersonen är kille eller tjej, på vilket sätt? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Tycker du att det finns pojkböcker och flickböcker? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. Vad handlar en flickbok om? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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15. Vad handlar en pojkbok om? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

16. Läser någon vuxen hemma hos dig? Vem/Vilka? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

17. Vad läser hen? (Böcker, tidningar, bloggar annat)  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 Det är inte riktigt som Elsa tänkt sig. Hon känner knappt någon i 
Stockholm. Snälla kompisen Maria hänger mest med sin pojkvän. Och de 
anställda på fiket där Elsa jobbar är Östermalmstjejer utan mycket till 
övers för en tjej från landet i Gina Tricot-plagg.  
 
Så en ensam kväll får Elsa en idé. Hon ska starta en modeblogg. Snart 
ägnar hon det mesta av sin fritid åt Elsas Mode. Och det fungerar! Bloggen 
blir foten i dörröppningen - plötsligt befinner sig Elsa i en värld hon alltid 
drömt om. Hon blir en del av Stockholms glamourösa modecirkus, får vip-
inbjudningar till butiksevent, går ut på klubbarna kring Stureplan, och dras 
med ut till överklassens fester i skärgården.  
Samtidigt som Elsa klättrar på Bloggtoppen och blir en maktfaktor i 
Stockholms modevärld är hon trots allt en 21-åring från Borås som inte är 
särskilt världsvan, har en förmåga att bli alldeles för berusad vid precis fel 

tillfälle och oftast snackar lite väl mycket om sig själv.  
 
Och så är ju Elsa galen i snygga killar. Och den hon allra helst vill ha är superheta Hugo - Sveriges 
mest framgångsrika modedesigner. Den absoluta drömkillen som skjutsar runt henne i sin BMW x5 
och tar henne på dejt till Paris. Men som även kan låta bli att höra av sig på en vecka. Och helst inte 
vill presentera Elsa för sina barndomskompisar från Djursholm. Är Hugo kanske trots allt lite för 
bra för att vara sann? Och vad ska hända när New York-pojkvännen Chris kommer till stan?  
 
18. Skulle du läsa den här boken? Varför/Varför inte? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

24 deltagare. Allt direktsänds. Bara en överlever. För att kväsa uppror och 
påminna befolkningen om regimens makt arrangeras varje år Hungerspelen. 
Reglerna är enkla: Den som överlever får åka hem.  
Som en av deltagarna i Hungerspelen hamnar Katniss snart i rampljuset. Hon förs till 
huvudstaden, där hon tränas, stylas och intervjuas. För att klara sig måste hon bryta mot spelets 
regler och sätta sig upp mot landets makthavare. Men Katniss blir snart en bricka i ett spel. Vad 
hon än gör verkar det föra med sig våld och lidande, och hon vet hon inte längre vem hon kan lita 
på. Fångad mellan den gryende revolutionen och Panems president inser Katniss att hennes 
handlingar har satt saker och ting i rörelse som hon inte längre kan kontrollera ... 

De bästsäljande böckerna bakom storfilmen "The Hunger Games"! Suzanne Collins kultförklarade 
framtidstrilogi är en spännande berättelse om maktens förgörande kraft och människans kamp för frihet. Men det är 
också en gripande skildring om liv, död och kärlek.  

 
 
 
19. Skulle du läsa den här boken? Varför/Varför inte? 
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Engelsfors. Vackert namn, risig stad. Omgiven av djupa skogar där 
människor ofta går vilse och försvinner. Höstterminen har just börjat när en 
elev hittas död på en av gymnasieskolans toaletter. Alla förmodar att det var 
ett självmord. Alla utom de som vet sanningen.  
 
Sex tjejer har just börjat gymnasiet. De har inget gemensamt - förutom att en 
uråldrig ondska jagar dem. En natt då månen färgats mystiskt röd förs alla 
sex till den nedlagda folkparken. De vet inte hur de har kommit dit eller 
varför de är där, men utan varandra kommer de inte att överleva.  
 
De får veta att de är häxor. De Utvalda, som nämns i en uråldrig profetia. 
Plötsligt är gymnasiet på liv och död - bokstavligt talat. De måste lära sig 

samarbeta trots sina olikheter, och kontrollera de magiska krafter som vaknat till liv inom dem. 
Tiden håller på att rinna ut. De måste hitta och besegra ondskan som jagar dem, innan ondskan 
hittar dem.' 
 
 
 
 
20. Skulle du läsa den här boken? Varför/Varför inte? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
"Jorge panikade. Sparkade allt vad han kunde mot kuken på polisen. 
Mannen vrålade. Jorge hade bara en sak i huvudet: kokset i bagageluckan. 
Greppade handtaget på luckan. Öppnade den. Slet upp NK-påsen. 
Polismannen slängde sig mot Jorge. Jorge höll sig fri. Polisen slet upp ett 
vapen. Skrek något. Jorge sprang. Mannen efter var snabb. Jorge var 
snabbare. Tacka Gud för tiden på Österåker och den träning han fått på 
sistone." 
 
JW är stureplanskillen som säljer kokain på de hetaste inneställena. Överklasskillarna han 
hänger med anar inte att han är en uppkomling som ljuger om sin bakgrund. Han vill vara 
som dom. 

Jorge är latinon som kan allt om koks och som går i land med en osannolikt tjusig rymning 
från Österåkeranstalten. Väl ute planerar han en grym hämnd mot dem som satte dit 
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honom, juggemaffian med Radovan i spetsen. 

Mrado är underhuggare till Radovan. Tidigare var han en av krigsförbrytaren Arkans fruktade pojkar. Det enda han kan: 
att tortera och plåga utan hänsyn. 

Dessa tre mäns vägar korsas på ett ödesdigert sätt som bara kan sluta i en kamp om liv och död. Vägen dit går genom de 
finaste salongerna på Östermalm, genom fängelser och de tyngsta kriminella gängen, genom skitiga förortsbordeller där 
flickor hålls fångna, ja, kort sagt, genom ett helvete. Och varför? För snabba cash! 

 
 
21. Skulle du läsa den här boken? Varför/Varför inte? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
/ Charlotta 
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Bilaga 2 


