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Abstract: The aim of this Bachelor thesis is to gain an insight into what 

girls and boys choose to read in their spare time. The 
theoretical perspective with which the subject matter is 
viewed is that of gender and genre. I would like to see if 
there are differences or similarities in their choice of genre. 

 
 The material stems from a promotional reading project 

conducted in the summer of 2012 aimed at children in the 
age group 6-16. The number of participation children were 
146 an 730 books were read. They were divided into age 
groups and genres respectively. 

 
The analytical method is a quantitative and qualitative 
content analysis. The findings of the children’s free choice of 
genre when selecting books are presented in diagrams.  
 
The result of the analysis is in accordance with previous 
research regarding children’s reading habits with few 
exceptions. Girls read more than boys and also read more 
across the genres. Boys read books up to age 12 and then 
their interest declines. Both genders prefer to read authors of 
their own respective gender and detective stories are popular 
with both boys and girls. More effort needs to be invested in 
promotional reading projects in order to keep up the interest 
in reading for both boys and girls. 
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Sommarlovsboken – vad barn själva väljer att läsa 
 

1 Inledning och bakgrund 
 
Mitt intresse för barnböcker och vad barn läser är mycket stort. Att få en chans att ta del 
av vad barnen själva väljer att läsa borde vara intressant för oss som utbildar oss på 
BHS då insikt i ämnet kan underlätta inköp, planering och ekonomi när vi så 
småningom blir anställda som exempelvis skol- och barnbibliotekarie eller arbetar på ett 
integrerat folkbibliotek där barn lånar böcker både genom skolan (såsom valfri 
bänkbok) och på fritiden. Genom att få denna insikt kan vi, som förmedlare, få 
förståelse för vad som är mest populärt just nu och vi kan även se om det verkar ske 
någon förändring i trender, men framför allt kan vi se till att barnens 
favoritböcker/genrer finns på biblioteken. 
 
Det undersökta länets sommarsatsning på läsfrämjande projekt för att få barn mellan 6-
16 år att läsa utmynnade i en aktivitet där barnet skulle läsa eller lyssna på fem valfria 
böcker på sitt sommarlov för att därefter fylla i ett litet häfte (bilaga 1) med titel, skriva 
lite kort om handlingen, lämna häftet till biblioteket för att sedan få en bok i present. 
Den sista inlämningsdagen var 2012-08-31.  
 
Materialet fanns således klart att forskas på, ifyllt av barnen själva under sommarlovet. 
På flertalet ställen har jag läst att när skolan har inflytande över barnens läsning så 
överensstämmer inte valet av böcker med det barnen själva önskar läsa, barnen kan då 
uppleva läsning som tvång och får således en negativ inställning till läsandet.  
 
Om vi tänker oss att barnen som nyfödda är helt och hållet likadana och sedan fostras in 
i könsmallar så borde detta visas i deras val av läsning, ju äldre barnen blir desto större 
skillnader mellan genrevalen borde det vara. Hur ser egentligen fördelningen mellan 
könen och genrer ut när barnen själva får välja att läsa det de vill, är den lika eller 
ändras denna fördelning när barnen blir äldre? Finns det överhuvudtaget någon skillnad 
mellan deras läsning eller väljer barnen att läsa samma böcker oavsett vilket kön de 
tillhör. Dessa funderingar hoppas jag få svar på i min undersökning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram vad barnen själva väljer att läsa på sin fritid. 
Detta för att få en insikt och kunskap i dagens barnlitteratur, men även för att se om 
vissa utvalda forskares teorier stämmer överens med min undersökta grupps val av 
läsning. 
 
Min frågeställning fokuserar sig främst utifrån genus, men även utifrån genrer. Jag vill 
att detta skall kunna ge en inblick i vad som är populärt just nu för att kunna möta 
barnen utifrån deras läsintressen snarare än utifrån kön. 
 
Frågeställningarna för denna uppsats är 
 

1. Vilka genrer inom skönlitteratur läser flickor respektive pojkar och hur fördelar 
sig läsning av facklitteratur? 

2. Går det att identifiera någon särskild slukarålder hos pojkar respektive flickor? 
3. Finns det någon skillnad i barnens val när det gäller manliga och kvinnliga 

författare? 
4. Hur stämmer mina resultat mot vad utvalda forskare skriver om pojkar och 

flickors läsning? 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Jag har inte för avsikt att göra en djupgående undersökning som visar på hur alla barn 
läser, detta underlag får snarare ses som något som gällde sommaren 2012 och för 
barnen i det undersökta länet och det säger inget om hur förhållandena ser ut i Sverige i 
övrigt. Min utgångspunkt är vad barnen själva skrivit att de läst. Jag vill undersöka om 
det finns några trender, variationer eller likheter i dessa barns val av läsning sommaren 
2012.  
 
Barbro Johansson skriver i boken Barnet, platsen, tiden att man använder begreppet 
barn för någon som är under 15 år och att man kan, liksom Hirdmans genussystem 
(1997), tala om ett ålderssystem som håller isär och ordningsstrukturerar individer 
utifrån ålder (Johansson, 2010, s. 24, 25). Då min undersökta grupp innehåller 
människor i åldrarna 6-16 år väljer jag att i denna uppsats kalla alla de deltagande för 
barn. 
 
Bok kommer i denna uppsats att genomgående kallas för enbart bok, sommarlovhäftet 
benämns som dokument och det skrivna däri som text, då Bryman menar att praktiskt 
taget allting kan behandlas som text och kanske också som dokument (Bryman, 2011, s. 
500).  
 
Jag anser att uppsatsen har forskningsrelevans trots att den undersöker ett område det 
redan forskats mycket på. I en föränderlig värld är detta ett forskningsområde som 
ständigt bör undersökas för att möjliggöra utveckling och för att kunna tillgodose 
barnens önskemål. Jag har medvetet försökt hålla ett lättläst skriftspråk genom hela 
uppsatsen för att den skall kunna läsas av alla, även utom den akademiska kretsen. 
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1.3 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel 1 går jag igenom syfte och frågeställningar som uppsatsen handlar om, här 
finns även avgränsningarna, det etiska tänkandet och uppsatsens disposition. I kapitel 
två redogörs för ett urval av tidigare forskning inom ämnet. I nästa kapitel finns mina 
teoretiska utgångspunkter och vilka verktyg jag använt mig av i min analys. I fjärde 
kapitlet beskrivs insamling och mitt urval, hur jag gått tillväga för genreindelning och 
analysmetoder jag använt mig av. Femte kapitlet innehåller min analys och resultatet av 
denna, och avslutningsvis finns min diskussion och slutsats i sjätte kapitlet, sedan 
avslutas uppsatsen med källförteckning och bilaga. 

2 Tidigare forskning 
 
Det har forskats mycket kring barns läsning, men att nämna allt skulle bli för 
omfattande för denna uppsats, därför har jag gjort ett urval av det jag anser vara 
väsentligt för just denna uppsats, detta urval är mest baserat på sådant som ingått i 
utbildningen. Jag kunde valt att dela in den tidigare forskningen i teman, men ansåg i 
slutändan att det blir mera överskådligt att redogöra författare för författare. 
 
Rydsjö och Elf påpekar att vuxna är viktiga för barns läsning och hänvisar till Chambers 
läsandets cirkel. Cirkeln börjar med ”att välja” där tillgänglighet och skyltning är 
viktiga och som ordnas av vuxna, att inbjuda och fresta till läsning. Nästa steg är ”att 
läsa”, där tiden att läsa måste finnas och att vuxna gärna läser högt för barnen, allt för 
att barnet i sista steget skall upptäcka att ”jag tyckte om det och vill göra det igen”, 
vilket kan underlättas i samtal med vuxna om böcker (Rydsjö & Elf, 2007, s. 45). På 
sidan 171 i samma bok, Studier av barn- och ungdomsbibliotek, berättar författarna att 
krav på prestation i skolan tar bort läsglädjen för barnen och att det därför, anser jag, är 
viktigt att biblioteken satsar på läsfrämjande projekt på fritiden. 
 
I boken Barnbibliotek och lässtimulans skriver Sandin att lustfylld läsning upplevs som 
ett nöje och är frivilligt och att barn som tycker om att läsa inhämtar lästips från 
omgivningen och de flesta av dem deltar gärna i bibliotekets läsfrämjande projekt. I de 
fall barnen uppfattar läsning som tvång spelar biblioteket stor roll för att försöka minska 
denna känsla. Sandin tar vidare upp om den instrumentella läsningen där läsning ses 
som ett medel för att nå mål till skillnad från den lustfyllda läsningen (Sandin, 2011, s. 
145). Sandin berättar om tre förhållningssätt till läsning. I det pragmatiska 
förhållningssättet är det viktigaste att barn läser och det spelar ingen roll vad det är, det 
traditionalistiska förhållningssättet innebär att rikta barns läsning mot något speciellt 
vilket kan förknippas med skolan och sist det emancipatoriska förhållningssättet där 
barn skall hjälpas att bli självständiga och kritiska läsare (ibid., s. 142 ff). 
 
Björklund menar, i boken Barnet, platsen, tiden, att barn redan som mycket små väljer 
sina böcker som de vill bläddra i, och att dessa böcker har olika svårighetsgrad. Det är 
viktigt att barnen blir uppmuntrade i detta, då det kan innebära att de når sin närmaste 
utvecklingszon (Björklund, 2010, s. 53). Björklund hänvisar till Vygotskijs Zone of 
Proximal Development (ZPD) vilken i korta drag går ut på att barnen befinner sig i sin 
faktiska utvecklingsnivå när de lär sig av egen kraft, men med stöd och uppmuntran av 
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vuxna kan de ta ett steg till och komma upp i sin potentiella nivå (Wikipedia 2012-11-
29).  
 
Boken Barnens tre bibliotek (1994) behandlar barns läsning såsom hur de läser och vad 
de läser. Där påtalas att barn har tillgång till tre olika bibliotek – i hemmet, hos vänner 
och det offentliga biblioteket. Författarna Wåhlin och Asplund Carlsson ger en 
sammanfattning över hur barn haft tillgång till böcker såsom gåvor, köp och lån, och 
berättar om läsning av fiktionsböcker i slukaråldern, och vilka böcker barnen väljer.  
 
Millard säger i boken Differently Literate: Boys, Girls and the Schooling of Literacy att 
man kan börja se skillnad i könens val av bok redan i åttaårsåldern, framför allt hos 
flickor som då förflyttar sitt läsintresse från äventyr, skräck och komedi mot 
relationslitteratur istället (Millard, 2002, s. 52) medan pojkarna vill läsa böcker med 
mera ”action” i, vilket i min genreuppdelning skulle vara Deckare, Fantasy och Skräck. 
De lite äldre pojkarna i Millards undersökning ser egentligen alla genrer som 
ointressanta och de ser inte heller läsning som en fritidssysselsättning. Många av de 
läsovana pojkarna läste gärna om samma bok flera gånger medan de som läste mera 
hade en tendens att välja böcker som ingår i en serie eller läsa av en speciell författare 
(ibid, s. 53). 
 
Flickor valde, vid en snabb blick, större utbud av genrer än pojkar men vid närmare 
undersökning i genrerna skräck, skola eller ”Teenage fiction” så handlade de om samma 
sak: relationer, vänskap och utveckling. Valet mellan kvinnlig eller manlig författare var 
jämnt fördelade hos flickor. (Millard, 2002, s. 54) 
 
Vid åttaårsåldern verkar båda könen tycka om att läsa skräckböcker (Millard, 2002, s. 
56). Lite högre upp i åldrarna vill pojkar läsa facklitteratur, såsom historia och 
vetenskap (, s. 58).  Pojkarna vill alltså läsa sådant de har nytta av i vardagslivet, fakta 
och siffror medan flickor vill läsa fiktion och om känslor och relationer (, s. 66). Millard 
menar att det är tydligt att barnen allt tidigare dras till litteratur riktad till något år äldre 
barn (Ibid., s. 73). Vid elvaårsåldern börjar barnen läsa ungdomsböcker och det är i 
detta skede som pojkarna väljer att inte läsa böcker utan vänder sig mot tidningar och 
annat. Flickorna, skriver Millard, börjar även de att ta efter detta, vilket vi kan uppfatta 
som alarmerande. En anledning kan vara att i de yngre klasserna i skolan avsattes tid för 
läsning, vilken är borttagen i de äldre. Millard påstår även att pojkarna inte bara läser 
mindre än flickor i unga år, dessutom är deras favoritgenrer inte alls överensstämmande 
med skolans läroplaner. Pojkars intressen är action och äventyr och flickor vill läsa om 
känslor och relationer (Ibid., s. 75). 
 
 
Boken Reading matters av Ross et al. kommer här att gås igenom lite noggrannare än de 
övriga, då jag finner den mycket värdefull. I första kapitlet förklarar författarna 
begreppet literacitet med att det är ett vidare begrepp än att ”bara” kunna läsa. Man 
skall kunna tolka det man läser och kunna använda det effektivt i det vardagliga livet. 
Författarna menar att det är en sammanhängande enhet av färdigheter från väldigt basalt 
till mycket avancerat, och att sakna literacitet är att bli utestängd från ett samhälle där 
text är inblandat: jobb, resor, menyer osv. Literacitet kommer genom frivillig läsning, 
man lär sig läsa genom att läsa. (Ross et al., 2006, s. 4) Författarna menar att det finns 
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ett antal myter om läsning vilka egentligen inte stämmer, såsom att pojkar inte läser och 
att flickor inte läser science fiction (Ibid., s. 17). Vi ska se hur det stämmer i min 
undersökta grupp. 
 
Följande kapitel behandlar barnaåren och vad vi vet om barns läsning. Vi vet att det 
bästa sättet att ge ett barn motivation till att läsa är att hitta rätt bok, en som intresserar 
dem. Pojkar vill inte läsa kärlekshistorier och flickor ratar krigsberättelser, men båda 
tycker om deckare, äventyr och skräck (Ross et al, 2006, s. 66). Carter och Harris, två 
forskare som nämns i boken, har gjort en lista över faktiska bokval gjorda av barn, för 
att sedan jämföra den listan med en lista över böcker som skolan och vuxna 
rekommenderade till barn och samstämmigheten låg endast på 25 % (Ibid., s. 66). 
Barnen väljer hellre populärlitteratur, vilket också misstämmer med vad skolor och 
bibliotek köper in. Ross et al. menar, liksom Björklund (2010), att barnen uppför sig 
som om de kan läsa redan som små, de härmar vuxna. De ser på sig själva som läsare 
och om de inte gjorde det skulle de heller inte vilja lära sig läsa (Ross et al., 2006, s. 
67). En faktor till att bli en läsare vid unga år är att tillåtas välja fritt vad som skall läsas 
så att läsningen blir förnöjsam och trevlig och att ha en känsla av att läsning är en 
värdefull sysselsättning, men även att ha möjligheter att tala om läsning, både om vad 
man själv läser och att höra vad andra t ex i familjen eller vänner läser (Ibid., s. 75). I 
detta kapitel tas även problemet med pojkars läsning upp. Ross et al. har tre förklaringar 
på att pojkar läser mindre än flickor: pojkar vill lära sig läsa för att få information, 
medan flickor läser om kommunikation och samarbete; litteratur är en feministisk 
konstruktion, alltså är läsning för veklingar och ett bra tidsfördriv för flickor, men inte 
en lämplig aktivitet för pojkar; avvisande av studielitteratur då skolans litteratur inte går 
att använda sig av i verkliga livet (Ibid., s. 90 ff). 
 
Därefter handlar det om unga vuxna och läsning, där myten är att ungdomar inte tycker 
om att läsa men att forskning visar att de läser regelbundet och för nöjes skull. 
Skönlitteratur är populärt hos båda könen (Ross et al., 2006, s. 101-105). Läsning är en 
del av byggandet av både personlig och social identitet hos ungdomar då läsningen kan 
hjälpa oss att förstå vem vi är och vad vår plats i världen är och kan bli (Ibid., s. 114).  
 
Författarna till denna bok har i varje kapitel även tips till hur bibliotekarier, lärare och 
föräldrar kan göra mera för att öka läsningen hos barn och unga.  
 
Den litteratur jag har valt att presentera i detta avsnitt är väsentlig för min uppsats och 
jag kommer att jämföra mina resultat mot denna. Efter denna genomgång av tidigare 
forskning kommer nästa kapitel att handla om vilka teoretiska utgångspunkter jag 
använt. 
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3 Teoretiska perspektiv 
 
Nedan kommer mina teoretiska perspektiv redovisas. De två perspektiven jag valt är 
genus- och genreperspektiv, valet av dessa perspektiv beror främst på att frågor ställs 
till materialet utifrån könstillhörighet samtidigt som jag finner det intressant att se vilka 
genrer som är mest respektive minst populära i min analyserade grupp. Både ordet 
genus och genre kommer från latinets ord för sort eller slag och båda har en sorterande 
funktion (Wikipedia 2013-01-02).  
 

3.1 Genusperspektiv 
 
Jag vill anlägga ett genusperspektiv på denna uppsats då frågorna är ställda utifrån 
vilket kön barnen har. 
 
Mitt intresse är att se vad pojkar respektive flickor läser, och då enligt Hirdmans 
genusteori. Jag har redan i frågeställningen använt mig av Hirdmans ordningsstruktur av 
kön (Hirdman, 1997, s. 404), alltså ställt frågor till materialet utifrån vilket kön barnen 
har. Hirdman menar i sin artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 
underordning att dikotomin, isärhållandet mellan könen, betyder att manligt och 
kvinnligt inte skall blandas och det är viktigt för denna struktur. Män skall röra sig i sin 
krets och kvinnorna i sin och mannen står som norm och ses som viktigare än kvinnan.  
 
I boken Genus – om det stabilas föränderliga former berättar Hirdman om maskulinums 
två lagar. Den första innebär att ”vara Man är att inte vara Kvinna”, mannen är alltså 
inte mjuk, svag och känslosam som kvinnan, utan hård, kontrollerande och stark 
(Hirdman, 2003, s. 48). Den andra lagen är att mannen är normbärande (Ibid., s. 62). 
Båda dessa lagar går ut på att hålla isär. Förr fanns ett tydligt isärhållande inom barn- 
och ungdomsböckerna bl a genom Wahlströms förlags röda och gröna bokryggar utan 
att någon reflekterade över detta, numera är det inte så tydligt, men det finns dock 
fortfarande böcker med bokomslag som utseendemässigt skall/vill appellera till de olika 
könen, som t ex böcker om älvor som är glittriga och rosa till flickor, och med monster 
och drakar till pojkar. Vi kan tänka oss att facklitteratur är manligt och skönlitteratur är 
kvinnligt. Pojkar står för normen. Flickor skall likna pojkar, men inte för mycket och 
tvärsom: pojkar skall vara pojkar och får inte bli för lika flickorna för då hamnar de i 
(samma) underläge liksom flickorna i Hirdmans hierarkitänkande. Här vill jag se om det 
verkligen finns någon skillnad mellan vilka genrer pojkar respektive flickor väljer att 
läsa. Blandas manligt och kvinnligt eller finns det en klar skillnad mellan deras val?  
 
Brink menar i boken Modig och stark – eller ligga lågt att flickor läser mera 
könsöverskridande än pojkar och förväntas göra det, då pojkflickan är mera accepterad 
än en feminin pojke i samhället (Brink, 2005, s. 200) och i slutordet i boken står att 
flickor även läser böcker med manliga huvudpersoner, medan pojkar väljer bort böcker 
med flickor i huvudrollen (Ibid., s. 353). Flickor läser om prinsessor och relationer 
medan pojkar intresserar sig mera för faktaböcker (Ibid., s. 352). Författarna menar 
också att läsning är situationsberoende och att skolans läsning skiljer sig väsentligt från 
fritidsläsningen (Kåreland et al., 2005, s. 353). Kåreland et al. menar i samma bok att 



 9

Genus Genre 

manliga författare är dominerande och mest lästa (Ibid., s. 16). Stämmer detta i min 
undersökta grupp? 

3.2 Genreperspektiv 
 
När texter delas in i grupper efter innehåll kallas grupperna för genrer, står det att läsa i 
boken Vägar genom texten. En genre är socialt förankrad och finns i vårt språk och de 
flesta av oss känner till den. Det finns olika drag i en text som tas fasta på och som gör 
att den kan indelas i en genre, ibland kan samma text tillhöra olika genrer. Fördelen med 
att genrer finns är att vi redan innan vi läst en text vet ungefär vad den kommer att 
handla om. (Hellspong & Ledin, 1997, s. 24-25). Vi har alltså en förförståelse för vad 
boken skall handla om och känner kanske en trygghet med att det inte kommer att 
inträffa några överraskningar, att det följer ett välkänt mönster. 
 
Eftersom det finns en mängd olika sätt att förstå världen på genom t ex bilder, symboler 
och logotyper så lär vi oss detta redan som små barn (Björklund, 2010, s. 58). Detta, tror 
jag, även gäller genrer, och då främst att vi snabbt lär oss dessa när vi börjar besöka 
biblioteket där allt är placerat efter kategori. Som låntagare vet de flesta av oss redan 
från skolåldern att t ex deckare kan ha en röd markering på ryggen och lättlästa böcker 
en gul, detta som ett exempel från min hemstads bibliotek.  
 
Anders Öhman menar att genreperspektivet har betydelse inom den populära 
litteraturen. I boken Populärlitteratur beskriver han att detta perspektiv går ut på att 
genrer skall kunna ses som en kartbild som visar ”de viktigaste linjerna i det territorium 
som ska gestaltas”, men även att en genre kan liknas vid en bruksanvisning. Han skriver 
att en genre alltid ger ett perspektiv på världen men gör inte anspråk på att säga något 
om hela världen och att av det skälet så säger val av genre också något om läsaren 
(Öhman, 2002, s. 187). Jag vill använda det tänkandet i min analys över vilken/vilka 
genrer som är mest lästa i min utvalda grupp, att det skall ses som en karta eller 
bruksanvisning över hur de olika genrerna läses av barnen i min undersökta grupp. 
 
Forskningsfokus i min studie är variationer och/eller samband mellan pojkars och 
flickors läsning utifrån ovanstående två teorier. Jag vill se hur/om genus och genrer 
påverkar varandra enligt denna modell som jag haft som arbetsredskap under analysen:  
 
 
 
 
 
Med denna modell vill jag försöka visa hur jag tänkt. Vilket påverkar vilket? Är det 
genus som påverkar val av genre? Beror det på vilket kön barnet föds till vilken genre 
det väljer att läsa eller beror det på social påverkan, det vill säga påverkan från 
föräldrar, kompisar och reklam etc.? Dessa funderingar är inte något som jag helt klart 
kan få svar på genom min undersökning, men det har legat som grund till hur jag arbetat 
mig fram genom analysen. 
 
I detta kapitel har jag beskrivit mina teoretiska utgångspunkter, i det följande belyses 
metod, insamling och analys. 
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4 Metod 
 
Här berättas om vilka metoder jag valt att använda, och varför just dessa blev aktuella. 

4.1 Insamling och urval 
 
Barnen som deltagit i Sommarlovsboken vet ej att materialet kommer att användas till 
detta syfte, vilket heller inte var dess egentliga mening. Därför kommer inte barnets 
namn, skola, ort och ej heller vilket län detta utspelats i att nämnas vid dess rätta namn i 
denna uppsats.  
 
Jag har tagit kontakt med ansvarig för Sommarlovsboken i det undersökta länet, hon i 
sin tur har sänt e-post till de barnbibliotekarier i länet som valt att delta i aktiviteten, 
vilken var frivillig. Dessa har skickat de, av barnen, inlämnade dokumenten till mig. 
Detta har resulterat i att jag fått 147 stycken dokument. Urvalet bland dessa är de som är 
korrekt ifyllda, med 5 titlar, ålder och namn. Av dessa 147 var endast 1 inkorrekt vilken 
då förkastades. Detta innebär således att mitt material att analysera innefattar 146 
dokument med 5 titlar på varje, vilket gör 730 boktitlar. I jämförelser mellan flickor och 
pojkar blir det missvisande då flickorna i min undersökning dominerar stort, men istället 
för att snäva till urvalet och välja bort ett antal flickor valde jag att använda de 146 
korrekta dokumenten, det ger ändå en viss insikt i vad de läser. I de diagram där pojkar 
och flickor finns gemensamt kan detta vara bra att ha i åtanke. 
 
4.2  Arbetsprocessen 
 
Första steget blev att dela upp dokumenten i grupper om flickor/pojkar och ålder. Nästa 
steg att leta i databaser efter vilken genre boken ingår i och dela upp boktitlar efter 
dessa. Förarbetet att leta genre på de lästa böckerna har gjorts med hjälp av databasen 
Libris, som är en öppen databas. Jag har valt att söka på titel och sedan gå in på boken 
och på fliken Detaljer, där man i de flesta fall kan utläsa genretillhörighet under 
rubriken ämnesord och genrer, men ibland även under rubriken Bibliotekens lokala 
klassifikation. Vid tillfällen då boken inte funnits i Libris har hemsidan för Stockholms 
stadsbibliotek samt sökfunktionen Google varit till stor hjälp. Även databasen Alex 
författarlexikon har använts flitigt för att kunna fastställa vilken könstillhörighet 
författaren har. Alex författarlexikon har jag åtkomst till via mitt undersökta läns 
biblioteks datorer. I vissa fall saknas författare eller att titeln utgivits av ett företag, då 
har det hamnat i den av mig skapade kategorin ”Ej författare”, ett exempel är Disney´s 
litteratur. Alla dessa uppgifter har sedan förts in i ett excel-ark. Från detta kan jag sedan 
se hur många flickor respektive pojkar som deltagit, vilka genrer som är mest eller 
minst lästa, vad olika åldersgrupper helst läser osv. 
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4.2.1 Genreindelningen 
 
För att kunna göra min analys och få svar på mina frågor angående genrer har jag 
använt mig av Barnens bibliotek på Internet för att hitta en genreuppdelning som både 
lekmän, bibliotekspersonal och jag själv bör kunna acceptera. I slutändan resulterade 
detta i väldigt många olika genrer. Då jag ansåg att det blir för omfattande med ett otal 
olika genrer, slog jag ihop en del för att på så sätt få denna uppsats mera lättöverskådlig. 
Till exempel så blev Deckare och Spänning en genre, likaså Kärlek och Relationer. 
Nedan följer en genomgång över innehållet i den slutliga genreindelningen. 
 
Deckare  deckare och spänning 
Djur  böcker som handlar om djur, även hästböcker 
Fakta  alla böcker med klassifikation facklitteratur 
Fantasy  fantasivärldar, drakar, trollkarlar, äventyr, science fiction 
Historiska berättelser skönlitterära historiska berättelser 
Humor  roliga böcker 
Manga & serieböcker manga och serieböcker 
Poesi  dikter, lyrik och annan poesi 
Relationer  vardagsliv, kärlek, mobbing, vänskap 
Sagor & bilderböcker sagor eller bilderböcker  
Skräck  skräck och rysare  
Sport  böcker innehållande någon sport 
 
Alla genrer utom Fakta är skönlitterära och angående faktaböcker för barn har det 
framförts kritik att de lika gärna kunde stå på skönlitteraturshyllan då de ofta innehåller 
fiktiva personer, ramberättelser och även personliga vinklingar i texten. Genrekategorier 
har alltså inte spikraka skiljelinjer mellan varandra och det ger ibland en svårighet att 
inplacera boken i en självklar genre. Ordet fakta sänder ut signalen att böckerna ska 
berätta en absolut sanning och det är det sällan tal om för barn, och det är därför viktigt 
att omnämna dessa som ”faktaböcker för barn” (Karlskov Skyggebjerg, 2011, s. 104). 
Jag har dock på grund av utrymmesskäl i diagrammen valt att bara kalla dem för Fakta, 
men däremot behållit detta som en egen genre istället för att blanda ihop dem med 
skönlitteraturen. Att skilja mellan genrerna Deckare och spänning och Skräck och 
rysare kan ses som problematiskt, men här har jag valt att inte ifrågasätta 
genreindelningen som finns i Libris utan har helt gått efter hur boken varit indelad där. 
Som synes så har jag valt att inleda genrenamnen med versal för att särskilja från övrig 
text. 
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4.3 Analysmetod 
 
Analysen kommer att vara en kvantitativ innehållsanalys, då jag har ett stort antal 
dokument att behandla och placera i genrer, kön och ålder, och sedan görs en 
innehållsanalys där jag vill försöka förstå den verklighet som är, vad barn själva väljer 
att läsa. Metoden hjälper forskaren att förstå den sociala verkligheten på ett subjektivt 
men vetenskapligt sätt. (Wildemuth, 2009, s. 308).  Bryman menar att vid en 
innehållsanalys analyseras dokument och texter på ett systematiskt sätt då man vill 
kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg (Bryman, 2011, s. 281).  
 
Jag har läst igenom de samlade dokumenten vilket består av 730 boktitlar, och skaffat 
en överblick för att se vilka av dokumenten som ingår i mitt urval. Jag har identifierat 
det som skall räknas och sedan: 

 
1. delat in dokumenten i pojke/flicka 
2. delat in i ålderskategorier 
3. sett på titlar för att sedan söka i databaser och dela in i genrer 
4. sett på kvinnlig/manlig författare 

 
Detta har skrivits in i ett kodschema. En liten pilotstudie gjordes för att se om jag kunde 
uppnå önskat resultat med detta. 
 
Sedan har jag gått vidare med en innehållsanalys och undersökt hur det varierar mellan 
kön, åldrar och genrer, men man kan även, som Wildemuth påpekar (Wildemuth, 2009, 
s. 310), söka latenta meningar och teman. Här har jag efter inläggande i excel-ark 
jämfört hur och om det finns likheter eller skillnader mellan könens val av genrer, men 
även tittat efter outtalade mönster. Resultaten visas som diagram i min analys.  
 
Skäl till varför jag valde denna analysmetod beror på att det är lätt att göra urval och 
kodschema, den har ett ”flexibelt tillvägagångssätt som kan tillämpas på många olika 
slag av ostrukturerad information” (Bryman, 2011, s. 296) och framför allt att genom 
innehållsanalyser kan man få information om sociala grupper som annars kan vara svåra 
att få kontakt med utan att påverka dem. 
.  
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4.4 Autencitet, trovärdighet och representativitet 
 
Nackdelen med att göra en innehållsanalys, menar Bryman är att det bara blir så bra 
som underlaget man har att arbeta utifrån, och menar att man skall bedöma dokumenten 
utifrån tre kriterier (Bryman, 2011, s. 296), vilka är:  
 
– Autenticitet, att dokumenten är vad de utger sig för att vara och i vilket syfte och 
sammanhang de tillkommit. I min undersökning är materialet skrivet av barnen själva 
och tillkommit i samband med ett läsfrämjande projekt. 
 
– Trovärdighet, att dokumenten inte har förfalskats eller förvrängts. Något enstaka 
dokument är skrivet av en vuxen, som troligtvis hjälpt sitt barn, men de allra flesta av 
dokumenten är mycket tydligt skrivna av barnen själva, även av de allra yngsta. Det tog 
mycket tid i anspråk att tyda deras handstilar, därför anser jag att alla dessa dokument är 
skrivna av barnen själva, utifrån deras uttrycksförmåga, och därför är trovärdiga. 
 
– Representativitet, här anser jag att materialet är representativt för vad just dessa barn i 
min undersökta grupp väljer att läsa, när de själva får välja. Möjligtvis kan barnen valt 
mera lättlästa böcker för att fylla dokumentet och sedan få en bokpresent, föräldrar kan 
ha hjälpt eller påverkat barnen i deras val, men det är inget jag kan veta och heller inget 
jag väljer att spekulera i. Det finns ingen risk för att jag kunnat påverka barnen på något 
sätt i deras val av läsning, då idén att använda dessa dokument tillkom efter att 
inlämningstiden för häftet Sommarlovsboken var över. 
 

4.5 Förförståelse 
 
Då jag arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek har jag viss förförståelse för vad 
barnen efterfrågar och vill låna. Denna förförståelse har hjälp mig när det gäller att 
ställa frågor till materialet och vid uppdelningen av genrer.  
 
I detta avsnitt har jag redovisat hur jag gått tillväga med arbetet med dokumenten och 
även berättat om hur mina tankegångar varit i genreuppdelningar och angående 
dokumentens trovärdighet. I nästa del kommer analys och resultat att visas i diagram. 
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5 Analys och resultat 
 
Här nedan presenterar jag resultat och analys från min undersökning. För att lättare 
kunna se och jämföra har jag valt att presentera detta i diagram. 

5.1 Vilka läser mest? 
 
Här vill jag se vilka av pojkar och flickor som läser mer än det andra: 
 

 
Fig. 1 Pojkar och flickors läsande 
 
Det är totalt 146 barn som deltagit i min undersökning, och dessa fördelar sig på 105 
flickor och 41 pojkar, fördelningen i lästa böcker blir således att flickor läser mycket 
mera än pojkar. Flickorna läste 525 böcker jämfört med pojkarnas 205. Ross et al. 
menar att myten att pojkar inte läser inte är riktigt sann (Ross et al., 2006, s.17), utan de 
säger att pojkar läser annat än böcker, som till exempel tidskrifter, dagstidningar och på 
websidor (Ibid., s. 90), och mitt resultat i denna undersökta grupp visar också tydligt att 
pojkar läser mycket mindre böcker än vad flickor gör.  
 
Överhuvudtaget hoppas jag på att fler barn än dessa 146 läst något under sommarlovet. 
Det är ett stort län med många barn, så vad är då anledningen till det låga 
deltagarantalet? Har biblioteken inte lyckats nå fram till barnen med att de får en bok i 
present om de lämnar in häftet, eller är det helt enkelt ointresse från barnen? Detta är 
inget jag kan veta, men kanske behöver biblioteken arbeta mer utåt mot skolan där 
barnen är samlade under terminer för att informera om sådana här satsningar, och 
kanske även gå ut i skolorna för att samla in häften. I den bästa av världar borde det ha 
varit betydligt fler deltagare av båda könen, men framförallt pojkar.  

Pojkar och flickors läsande

72%

28% 
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5.2 Bokslukaråldern 
 
Fördelade på ålder ser läsandet ut så här: 
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Fig. 2 Läsning fördelade i åldrar 
 
Bokslukaråldern brukar benämnas mellan 9-12 år och det är då ett barn kan läsa flera 
böcker i veckan och att det är i denna ålder som så gott som alla barnen är läser böcker. 
Det är även i denna ålder barnen upptäcker att det är roligt att läsa och då oftast böcker i 
en viss genre (Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994, s. 23 ff).  
 
Här ser vi hur barnen i de olika åldrarna i min undersökning är fördelade. Vad gäller 
flickors läsning ser vi tydligt att det finns en slukarålder mellan 9-12 år, helt enligt vad 
forskarna säger. Vad gäller pojkars läsning är det glädjande att se att deras slukarålder 
har utvidgats och inte bara är mellan 9-12 år, utan har gått längre ned i åldrarna och 
omfattar nu 6-12 år. Dessvärre avtar denna slukarålder abrupt. Diagrammet visar att 
ingen läsning alls förekommer bland pojkarna efter 12 års ålder. Vad detta kan bero på 
kommer jag att beröra längre fram i uppsatsen. 
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5.3 Vilken genre är mest läst? 
  

730 lästa böcker indelade i genrer
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Fig. 3 Böcker indelade i genrer 
 
Här ser vi hur utfallet blev när de 730 böckerna blivit indelade i genrer. Genren 
Relationer innehåller 137 böcker, 19 %, här är allt som innefattar mobbing, vänskap, 
vardagliga händelser mm. Därefter följer Sagor och bilderböcker med 131 böcker, 18 
%, denna höga siffra kanske kan förklaras med den unga åldersgruppen, att de får delta 
redan vid 6 års ålder. Det är då barnen börjar vilja läsa själva och börjar ofta på 
bilderboksnivå. Deckare och spänning, 110 stycken och 15%, vilket gör den till tredje 
populäraste genren. Poesi intar jumboplatsen med bara en läst bok men kanske är 
förklaringen att det ederas ytterst få poesiböcker, år 2011 utkom endast 7 stycken 
(Svenska barnboksinstitutet). Förvånande, tycker jag, är att genren Djur ”bara” har 75 
lästa böcker, då även hästböcker ingår där. Men detta kan kanske förklaras med att 
flickor idag inte bara läser böcker riktade till speciellt flickor, till vilken hästböcker kan 
räknas, utan läser mera könsöverskridande än pojkar (Brink , 2005, s. 200), och således 
även återfinns i de mera pojkaktiga genrerna Deckare och Skräck. 
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5.4 Pojkar och flickor 6-8 år 
 

Pojkar 6-8 år, 100 böcker
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Fig. 4 Pojkars val av genre, 6-8 år. 
 

Flickor 6-8, 195 böcker
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Fig. 5 Flickors val av genre, 6-8 år. 
 
Här ser vi att genren Sagor & bilderböcker har majoriteten både hos både pojkar och 
flickor. Detta, tror jag, delvis kan förklaras med den unga åldersgruppen. Det är i denna 
ålder barnen börjar läsa själva och väljer då böcker med mycket bilder och lite text. 
Björklund menar att även små barn vill bläddra i böcker och låtsasläsa (Björklund, 
2010, s. 53). Svenska barnboksinstitutet konstaterar att det finns ett ifrågasättande om 
att bilderböcker är enbart för små barn, 2011 utkom bilderböcker som är avsedda för lite 
äldre barn, eller till och med för vuxna (Svenska barnboksinstitutet, 2011, s. 12). Detta 
kan också vara en förklaring till den höga siffran i min undersökning. 
 
Flera forskare (ex: Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994, s. 58; Ross et al., 2006, s. 90) 
menar att pojkar helst läser facklitteratur, vilket vi i min undersökning kan se tendenser 
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till i 6-8- årsåldern. Flickor i denna ålder tycker om att läsa om Djur och Relationer, 
vilket resultaten i diagrammen visar på. 
 
Historiska berättelser är inte populärt hos något av könen i denna ålder. Förvånande, 
anser jag, är att det är bara flickor som läst Manga & serier, om än i liten omfattning. 
Min uppfattning av denna genre är att den riktar sig mest till pojkar, så redan i denna 
unga ålder kan vi se flickornas gränsöverskridande i genrerna. Svenska 
barnboksinstitutet anser att mangaseriernas tid är förbi och alltså på väg att nästan 
försvinna (Svenska barnboksinstitutet, 2011, s. 14). I denna åldersgrupp utmärker sig 
böcker som Widmarks LasseMajaserie (Deckare), Hallbergs Siggeböcker (Djur) och 
Meadows Älvor-serier (Relationer) och även Höjers Cirkusdeckarna (Deckare). Dessa 
böcker är mycket populära och ingår i långserier. Totalt 116 böcker som lästs i denna 
undersökning ingår i en sådan serie och återfinns som mest i denna åldersgrupp där 20 
pojkar och 39 flickor deltog. Här fanns även 47 böcker klassificerade som Börja Läsa, 
men jag valde att dela in dem i genrer då det är det som är viktigt för denna uppsats. 
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5.5 Pojkar och flickor 9-12 år 
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Fig 6 Pojkars val av genre, 9-12 år. 
 

Flickor 9-12 år, 275 böcker
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Fig. 7 Flickors val av genre, 9-12 år. 
 
Genrevalet hos pojkar har ändrats i jämförelse med den yngre åldersgruppen pojkar. Nu 
är Deckare, Humor och Fantasy de mest lästa genrerna och Fakta hamnar först på 
åttonde plats. Svenska barnboksinstitutet ser att Fantasy är en stor genre för denna 
åldersgrupp (Svenska barnboksinstitutet, 2011, s. 11), vilket stämmer med pojkarnas val 
i min undersökning. I min undersökta grupp stämmer det således inte att Fakta skulle 
vara mest populär, däremot läser pojkar fler Fakta än flickorna där den genren hamnade 
bland de minst lästa. Här har Relationer tagit överhanden hos flickor och dominerar 
stort, därefter följer Djur och Deckare. Detta stämmer väl överens vad Millard skriver, 
att man kan se skillnad i valen mellan pojkar och flickor, och att flickor hellre väljer 
Relationer istället för någon av de andra genrerna (Millard, 2002, s. 52). Vi kan se att 
barnen nu börjar lämna Sagor och bilderböcker för att övergå till andra genrer. Här 
deltog 21 pojkar och 55 flickor. 
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5.6 Pojkar och flickor 13-16 år 
 
Här skulle ett diagram över pojkar 13-16 år ha visats, men inget dokument har lämnats 
in från denna åldersgrupp. 
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Fig. 8 Flickors val av genre, 13-16 år. 
 
Wåhlin & Asplund Carlsson hänvisar till äldre undersökningar som sammantaget visar 
att efter att barn slutat årskurs 6 minskar läsandet hos båda könen, men det är mest 
påfallande hos pojkarna (Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994, s. 28) . De skriver även att 
det är en allmän erfarenhet att läsning inte är ett självklart inslag i pojkars fritid (Ibid., s. 
44).  
 
Att pojkarna saknas i denna åldersgrupp i min undersökning ser jag som alarmerande. 
Kan det vara som Ross et al. skriver? Att pojkar vid denna ålder kommit upp i en 
medvetenhet om sitt kön och tycker att läsning inte är något för pojkar att hålla på med 
(Ross et al., 2006, s. 91), eller väljer de helt enkelt att inte delta i läsfrämjande projekt? 
Millard menar att det är i denna ålder som pojkarna väljer att inte läsa böcker utan hellre 
läser eller gör annat, och att även flickor börjar ta efter detta (Millard, 2002, s. 75).  
 
Här syns det mycket tydligt att läsandet i denna åldersgrupp sjunkit hos båda könen, 11 
flickor deltog men ingen pojke. Vad vi kan utläsa om flickors läsning är att Relationer 
fortfarande är i topp, men att Fantasy ökat rejält mot för yngre åldersgrupperna.  
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5.7 Genrer totalt pojkar och flickor 
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Fig. 9 Pojkars genre, totalt. 
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Fig. 10 Flickors genre, totalt 
 
 
Ross et al. menar att flickor inte läser science fiction (Ross et al., 2006, s. 17) som i min 
genreuppdelning ingår i Fantasy, och återfinns i mitten av alla flickors genreval, så detta 
stämmer inte riktigt med min undersökta grupp. Överlag kan vi här se att pojkarna i min 
undersökning läser mera Fantasy än flickor. Men, om vi ser från yngsta åldergruppen, 
ökar den sakteliga för att sedan bli stor i gruppen flickor 13-16 år. Detta kan delvis 
förklaras med att ungdomsböckerna i serien Engelfors av Strandberg som är populär år 
2012 finns i den genren och den läses av framförallt flickor i åldrarna 11-14 år, trots att 
den är klassificerad som en ungdomsbok. Även bokserien Hungerspelen (skriven av 
Collins), som återfinns inom Deckare, läses mycket av dessa åldrar trots 
ungdomsklassificeringen. Millard påpekar att det är i 11-12-årsåldern som barnen börjar 
läsa ungdomsböcker, och att barnen dras till litteratur riktad till lite äldre barn (Millard, 
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2002, s. 73 ff), vilket min undersökning också visar. Böckerna om LasseMajas 
detektivbyrå läses av både pojkar och flickor i åldrarna 8-11 år, vilket kanske kan ses 
som alldeles för lättläst för åldrar över 9 år.  
 
I sammanställningen för pojkars åldersgrupper finns fortfarande Sagor & bilderböcker 
som mest lästa för att sedan följas av Deckare och Humor. Svenska barnboksinstitutet 
menar att tendenserna är att det skall vara roligt att läsa och att även i Deckare och 
Skräck prioriteras humorn framför spänningen (Svenska barnboksinstitutet, 2011, s. 11). 
Pojkarna i min undersökning har inte läst någon bok i poesi- eller historiska 
berättelsegenrerna, och bara en bok i Manga & seriegenren.  
 
I sammanställningen över alla flickor val av genre ser vi att Relationer dominerar. 
Därefter Djur och Sagor & bilderböcker sedan för att följas åt av Deckare. Flertalet 
forskare (ex Millard, 2002, s. 52) menar att flickor helst läser om känslor och relationer 
vilket stämmer överens med vad flickor i de två äldre grupperna läser. Även i yngsta 
åldersgruppen flickor märks tendenser till att genren Relationer är populär. Poesi och 
sport intar jumboplatserna. 
 
Som vi kan se så är genren Deckare populär hos båda könen, och Svenska 
barnboksinstitutet ser att deckartrenden lever vidare, men att genrer börjar blandas ihop 
som ett sätt att utveckla den traditionella deckaren, och att 2011 års kapitel- och 
mellanåldersutgivning består av allt mera genreblandning (Svenska barnboksinstitutet, 
2011, s. 12). 
 
Wåhlin och Asplund Carlsson menar att skillnaden mellan flickor och pojkars val av 
genrer är att pojkar hellre vill läsa fritt, och då gärna historiska berättelser och samhälls- 
och naturvetenskap, det jag kallar Fakta, men även äventyr (Fantasy). I min 
undersökning läser också pojkarna mer Fakta än flickor, dock inte med så stor skillnad. 
Ingen pojke har läst någon Historisk berättelse. Flickor intresserar sig hellre för bland 
annat realistisk fiktion, biografier och även poesi nämns (Wåhlin & Asplund Carlsson, 
1994, s. 58). Som vi kan se är det bara ett barn av 146 stycken som läst en poesibok.  
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5.8 Kvinnliga/manliga författare  
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Fig. 14 Manlig och kvinnlig författare, alla böcker 
 
Kåreland et al. menar att barn läser böcker där huvudpersonen är av samma kön som de 
själva och framförallt vill pojkar läsa om pojkar. Där står också att manliga författare 
dominerar (Kåreland et al., 2005, s. 16). Detta stämmer inte i min undersökta grupp som 
vi kan se på stapeldiagrammet ovan. Vi ser att lästa svenska kvinnliga författare väger 
över i popularitet. 376 mot 311, som en jämförelse kan nämnas att av 1747 utgivna titlar 
år 2011 var 937 av kvinnliga författare enligt Svenska barnboksinstitutet. En annan 
förklaring till att kvinnliga författare är mera populära kan vara att i min undersökta 
grupp har flickorna klar majoritet och dessa kanske medvetet eller omedvetet väljer 
kvinnliga författare. I stapeln Ej författare återfinns böcker utgivna av företag, såsom 
Disney. 
 
Så här blev utfallet när böcker lästa av pojkar respektive flickor delades upp på manlig 
och kvinnlig författare: 
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Fig. 15 Manlig och kvinnlig författare, uppdelade på flickor och pojkar 
 
I denna uppställning kan vi skönja att pojkar och flickor hellre läser böcker skrivna av 
författare inom sitt eget kön. Manliga författare dominerar bland pojkar och kvinnliga 
författare hos flickor. Differensen på 43 böcker är dessa som har Ej författare. Även i 
Millards undersökning valde större delen av pojkarna böcker skrivna av en man och 
med en manlig huvudroll (Millard, 2002, s. 54). Här ser vi då att pojkar helst väljer att 
läsa böcker av en författare skrivna av sitt eget kön och Svenska barnboksinstitutet 
menar att det år 2011 gavs det ut mera barnböcker skrivna av kvinnliga författare och 
som har flickor i huvudrollen och frågar sig hur detta kommer att påverka pojkars redan 
dåliga läsande då de vill läsa om andra pojkar (Svenska barnboksinstitutet, 2011, s. 5).  
 
Att det kommer fler kvinnliga författare anser jag vara bra men ställer mig också frågan 
hur detta kommer att påverka pojkars läsning. Jag hoppas att det kommer fler manliga 
författare så det blir lite jämlik utgivning, samt att det skrivs böcker som kanske riktar 
sig speciellt till pojkar i fråga om innehåll, såsom vi läst i ovanstående kapitel. Sedan 
finns alltid möjligheten att även pojkar så småningom går över den osynliga gränsen 
mellan kvinnliga och manliga författare om kvinnliga författare skriver om saker som 
pojkar tycker om att läsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manlig och kvinnlig författare, uppdelade på pojkar och flickor 

118

193

78

298

0 

50

100 

150 

200 

250 

300 

350 

Böcker lästa av pojkar Böcker lästa av flickor

Manlig förf
Kvinnlig förf



 25

6 Diskussion och slutsats 
 
I denna uppsats har min ambition varit att visa vad barnen själva väljer att läsa på sin 
fritid. Frågorna till materialet ställdes utifrån perspektiven genus och genre och jag 
anser mig ha fått svar på mina frågor.  
 
För att knyta samman de två perspektiv jag använt mig av, så kan man inom genrer 
liksom genus se dikotomi och hierarki. Facklitteratur är hårt och manlig medan 
skönlitteratur är mjukt och kvinnligt. Vi har i denna uppsats märkt att det finns ett glapp 
mellan pojkar och flickors val av genrer, och att dessa val till stor del följer Hirdmans 
genusteori (Hirdman, 1997, s. 404). Ska vi hitta en gemensam mötesplats i genrer, där 
båda könen möts, så ser vi att Deckare är populära hos både pojkar och flickor. Detta 
kan bero på att deckare skrivs av både män och kvinnor, och kan ha både en pojke eller 
flicka i huvudrollen, eller som det ofta är, en av varje, vilket tilltalar båda könen. Här 
kan vi tala om en genusneutral genre, som båda könen vill läsa. De övriga genrerna får 
vi se som en sporadisk mötesplats för båda könen. 
 
Ser vi genrer som en kartbild, eller bruksanvisning, kan vi tänka oss att flickor erövrar 
nya områden och inkräktar på pojkars territorium genom att läsa genreöverskridande. 
Som bruksanvisning anser jag denna uppsats fungerar mycket bra när det gäller att se 
vad barnen vill läsa. Jag instämmer i det pragmatiska förhållningssättet (Sandin, 2011, 
s. 142 ff), att det inte spelar någon roll vad barnen läser i unga åldrar, huvudsaken är att 
de läser något, och i och med denna uppsats kan vi som arbetar inom bibliotek 
tillgodose barnens önskemål och se till att böckerna finns där redan innan de frågar efter 
dem, för att uppmuntra till läsning och på så sätt ”fånga upp” dem. Vill barnen läsa 
Deckare, så låt dem göra detta, det är en slags trygghet i att veta hur boken är uppbyggd. 
 
Sagor & bilderböcker är den klart populäraste genren hos båda könen, men som jag 
menar, beror detta på den unga åldersgruppen. Om vi bortser från denna genre så är 
Fakta populärast hos pojkar i yngre gruppen för att ändras med stor marginal till 
Deckare i den äldre, därefter följer Humor och Fantasy. Flickor läser mest böcker i 
genren Relationer, vilket tenderar att visa sig redan i yngsta gruppen, men där Djur är 
mest populär. I de övriga två åldersgrupperna för flickor dominerar Relationer stort, och 
följs av Deckare. 
 
Pojkar i min undersökta grupp läser hellre Deckare, Humor och Fantasy framför Fakta, 
detta kanske hade kunnat se annorlunda ut om det funnits en äldre åldergrupp att lägga 
till undersökningen. Men som det nu ser ut i denna grupp så särskiljer det sig från 
litteraturen jag läst om att pojkar skall föredra att läsa Fakta, och kanske kan det vara ett 
trendbrott som är på gång. Här kan vi även tänka oss att pojkar läser könsöverskridande 
på så sätt att de går från Fakta som kan ses som hårt och manligt till skönlitteraturen 
som ses som kvinnlig.  
 
Vad gäller skillnaden i barnens val när det gäller manliga och kvinnliga författare så 
överensstämmer detta väl med det som min valda litteratur berättar. Pojkar väljer hellre 
att läsa böcker skrivna av en manlig författare och flickor skrivna av en kvinnlig 
författare, men om detta är medvetna val eller inte går inte att utläsa av denna 
undersökning. För att fördjupa sig i detta bör intervjuer med barnen ifråga göras. 
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När det gäller flickor och slukaråldern ser vi tydligt att det är mellan 9-12 år, vilket är 
enligt litteraturen, men hos pojkar har slukaråldern utvidgat sig och omfattar åldrarna 6-
12 år, vilket vi får anser vara mycket positivt. Ett område som skapar huvudbry är 
pojkars läsning av böcker i äldre åldersgruppen (13-15 år), eller snarare avsaknad av 
läsning av böcker. Men detta är inte något nytt problem som dykt upp de senaste åren, 
utan har pågått över tid då det nämns i litteraturen redan 1994. Här kan jag heller inte se 
någon lösning på detta, mer än att göra större ansträngningar att försöka fånga upp dem 
i tidig ålder och på något sätt försöka bibehålla läsintresset hos dem när de växer upp. 
Ett exempel för detta är läsfrämjande projekt som Sommarlovsboken. Moroten att få en 
bokpresent kan göra att pojkarna känner sig lockade att frivilligt läsa och kanske genom 
detta få läsglädjen att infinna sig. Skolan bör dock fortsätta ha avsatt lästid under 
lektionstid för eleverna, även uppåt i åldrarna, men låta dem välja fritt vad de vill läsa 
under denna tid. För den skull får vi inte glömma bort att hålla kvar och uppmuntra 
flickorna i deras läsning, och även där se till att hålla kvar dem i äldre ungdomsåldrar. 
 
Överlag stämmer alltså min undersökning, med några få undantag, med vad utvalda 
författare skrivit vid jämförelse med min undersökta grupp. Pojkar läser gärna 
faktaböcker, men skönlitteraturen tar överhand. Flickor läser om relationer, vilket 
stämmer bra mot vald litteratur. Men där det är tydligt att flickor läser 
genreöverskridande så syns detta inte i pojkars val av genrer. Flickor går utöver den 
hierarkiska normen och läser även sådant som anses som manligt, vilket inte pojkar gör. 
 
Ett förslag till fortsatt forskning torde vara att följa upp läsfrämjande projekt genom att 
ha intervjuer med barnen för att få veta hur de funderat när de valt bok, om det är 
genom rekommendationer av vänner eller bibliotekarier eller om det är något annat som 
spelar in. Något annat att undersöka är varför pojkar slutar läsa och hur de skulle vilja 
att läsfrämjande projekt utformas för att bli attraktiva för dem. 
 
Min ståndpunkt både före och under skrivandet av denna uppsats är, som sagt, att det 
egentligen inte spelar någon roll vad barnen läser, bara de läser. Med hjälp av min 
modell har jag kommit till den slutsats att barnen läser någorlunda lika i yngre år men 
att de sedan splittras, vilket jag tror beror på sociala normer. Det som så tydligt visas i 
denna analys är att pojkar helt slutar läsa efter tolvårsåldern när puberteten inträffar och 
andra intressen tar vid och jag tror även att samhällets oskrivna (genus-)normer 
påverkar pojkarna, medvetet eller omedvetet, att läsning inte är något för pojkar, de 
fostras alltså till att inte läsa. Vad jag däremot blev förvånad över är att även många 
flickor i samma ålder försvinner från min statistik. Min fundering över detta är att 
flickorna också påverkas av samhällets normer men att det kanske pågår ett tyst uppror 
mot den hierarkiska uppdelningen, och att detta är ett sätt för flickorna att ifrågasätta 
dikotomin, att alltså vilja göra likadant som pojkarna (ingå i normen).  
 
Jag hoppas att jag med denna uppsats visat vilka genrer som är populära hos pojkar och 
flickor och att vi ska kunna se detta som bruksanvisning över deras val för att sedan 
kunna tillhandahålla böcker inom dessa genrer på biblioteken. För mig har bilden kring 
pojkar och flickors olika val av genrer blivit tydligare och arbetet med uppsatsen har 
kunskapsmässigt varit givande.  
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