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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to study if teenage fiction, 

published in Swedish during the course of one year, matches 

what boys in eight grade claim they want to read about. The 

background for our work is a survey initiated by Lärarnas 

Riksförbund, Läsa för att lära, in 2005. The conclusion drawn 

in Läsa för att lära is that many children, especially boys, lose 

their interest in reading when they become teenagers.  

 

Information on fictional books for teenagers has been collected 

from Bibliotekstjänst. To establish what boys want to read 

about we have handed out questionnaires to 62 students in 

grade eight.  

  

In order to gain understanding on teenage reading we have 

studied the theories of Joseph A. Appleyard, presented in his 

book Becoming a reader. His research shows that identification 

and realism are two important factors for teenage readers as 

well as finding a book that will “make them think”. 

  

Our results show that fictional books published in the genres 

”everyday-life” and ”misery lit” are most common, followed 

closely by “fantasy”. The first two categories were of little 

interest to our students. “Fantasy”, however, was a genre they 

liked. The results also show that humoristic books were most 

popular, followed by books on “war” and “sports”.  

 

Our conclusion is that the supply from BTJ in 2007 of fictional 

books (for teenagers), does not really match what the boys in 

our study claim they want to read about, with the exception of 

“fantasy”. 

 

 

 

Nyckelord:  pojkar, läsning, skönlitteratur, tonåringar, genrer, bokutgivning 
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1. INLEDNING 

 

Tänk dig att nedanstående dialog utspelas på ett högstadiebibliotek. Samtalet förs mellan 

bibliotekarien och en manlig elev. 

 

 

- Kan du hjälpa mig att hitta en bra bok? 

- Ska den vara skönlitterär? En påhittad historia alltså? 

- Eh, ja. 

- Vad ska den handla om? Hur ska den vara? 

- Vet inte. Jag läser aldrig böcker. 

- Ska den vara spännande eller rolig eller…? 

- Typ… 

 

 

Denna dialog är uppdiktad, men vi, författarna till föreliggande uppsats, menar att liknande 

samtal utspelas ganska ofta även i verkligheten. Under våra år som skolbibliotekarier på 

högstadie- respektive gymnasiebibliotek har vi upplevt svårigheter med att hjälpa, i 

synnerhet pojkar, att hitta lockande litteratur som vänder sig till deras målgrupp. 

Naturligtvis är det inte alltid lätt att hitta rätt bok till en flicka heller, men när det gäller 

flickor anser vi att det finns ett större urval av böcker att välja bland. Många 

ungdomsböcker tar upp ämnen som kärlek, relationer, ätstörningar, aborter, med mera. 

Dessa känns som de generellt passar flickor att läsa, men inte pojkar vilket självklart, i 

många fall, kan vara en förutfattad mening. Vi anser att det i vårt läsfrämjande arbete är 

viktigt att hitta rätt bok till rätt person, i synnerhet till dem som är ovana läsare. Det kan 

bidra till ett läsintresse som kanske består livet ut. 

 

Det som driver oss att skriva denna uppsats är i huvudsak den fråga som kan utläsas från 

ovanstående stycke. Ges det ut ungdomsromaner som tilltalar pojkar att läsa? Med hjälp av 

Bibliotekstjänsts sambindningslista, varifrån många bibliotek gör sina inköp, vill vi 

undersöka vad som erbjuds när det gäller skönlitteratur för ungdom och då speciellt för 

pojkar. Detta innebär att vi med hjälp av enkäter och tidigare forskning först måste ta reda 

på vad pojkar vill läsa om. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Hösten 2005 kom rapporten Läsa för att lära, en undersökning från Lärarnas Riksförbund 

angående högstadieelevers läsvanor. Hur mycket läser våra ungdomar idag? Hur rankar de 

läsning jämfört med andra intressen? Hur hittar de böckerna de läser? Spelar föräldrarnas 

utbildningsbakgrund eller nationalitet någon roll i sammanhanget? Detta är några av 

frågorna rapporten ställde. Analysen av cirka 1 670 ungdomars svar visade att dagens 

högstadieelever läser allt mindre och att det ofta är stora klyftor mellan flickor och pojkar. 

Rapporten menar att tonårspojkar rent generellt läser mindre än sina kvinnliga jämnåriga 

och att gapet ökar i takt med åldern.
1
 

 

                                           
1
 Läsa för att lära : Undersökning av elevers läsvanor och lärares förutsättningar att arbeta med läsning i 

skolan 2005. s. 3. 
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Vidare konstaterade professor Lars Höglund och fil mag. Eva Wahlström, båda verksamma 

vid Högskolan i Borås, i sitt bidrag, Bibliotek och läsande – individuell stimulans eller 

samhällsnytta? till 2006 års SOM-rapport
2
, Det nya Sverige, att en nedgång i antalet 

biblioteksbesök bland yngre män kan skönjas. Däremot fann de inga belägg för att 

bokläsningen skulle ha minskat i samma grupp. Tvärtom kunde de se en ökning bland dem 

som läser varje vecka. Det bör dock tilläggas att de som läser mer sällan, alla åldersgrupper 

inräknade, tenderar att ytterligare ha minskat sin lästid. Höglund & Wahlström påpekar 

dock att olika undersökningar har visat på olika resultat i denna fråga och att det därför är 

svårt att dra några slutsatser.
3
 

 

Som tidigare sagts hamnar bibliotekarien, framför allt skolbibliotekarien, ofta i situationer 

där en besökare måste låna en bok. I de flesta fall är det en elev som ska läsa ett 

skönlitterärt verk för recension eller analys. Finns det ett läsintresse blir det enklare att 

finna något som passar. Personen vet vad han eller hon gillar, är ganska positivt inställd 

och är van besökare i biblioteket. Saknas däremot intresse och kanske även en god förmåga 

att ta till sig en text blir det genast besvärligare.  

 

Enligt Läsa för att lära tenderar alltså glappet mellan flickor och pojkar att öka när det 

gäller läsning, allt med stigande ålder. Är det annat som lockar unga pojkar? Självklart är 

det så och inte bara dem. Flickor hittar naturligtvis också andra aktiviteter som känns mer 

spännande när de når tonåren. Är det kanske också så att vi bibliotekarier inte är tillräckligt 

bra på att förmedla litteratur eller har en stereotyp inköpspolitik? Den risken måste 

naturligtvis också tas i beaktning. Åse Kristine Tveit, lektor vid Biblioteks- och 

informasionsstudiene, Högskolan i Oslo, påpekar apropå förmedlingsaspekten att förutom 

goda kunskaper om litteratur krävs också av en bibliotekarie att denne till exempel kan, 

”…vise respekt og interesse for leserens behov”.
4
 Hon talar också om själva arbetet med 

boken, från urval och inköp, fram till att den hamnar i hyllan, klassificerad och klar, som 

en viktig del i förmedlingsarbetet.
5
 Vi menar därför att föreliggande uppsats, där vi hoppas 

vinna insikt om vad en grupp tonårspojkar (åttondeklassare) vill läsa och om deras 

efterfrågan motsvaras av utbudet, kan vara av intresse för bibliotekarier att använda sig av i 

inköps- och förmedlingsarbete.  

 

Undersökningar om läsintresset hos barn och ungdomar har genomförts ett flertal gånger 

under årens lopp. Gunnar Hansson, professor vid Tema Kommunikation, Linköpings 

universitet, refererar till några av dem i Litteraturen och mottagarna som utkom redan 

1975. Han konstaterar där att pojkar och flickor går skilda vägar i fråga om läsintresse, 

ibland så tidigt som innan tioårsåldern. Pojkar väljer i första hand att läsa 

äventyrsskildringar och detektivromaner, medan flickorna dras åt det romantiska hållet. 

Det är också ett faktum i de undersökningar Hansson redogör för, att pojkar läser mindre 

när de går på högstadiet än vad de gjorde under tidigare skolår. Många av dem, som läst i 

relativt blygsam omfattning som barn, slutar till och med nästan helt att läsa under 

högstadietiden.
6
 

                                           
2
 Samhälle Opinion och Massmedia (SOM) är en vetenskaplig frågeundersökning som årligen genomförs av 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 
3
 Höglund, Lars & Wahlström, Eva 2007. Bibliotek och läsande – individuell stimulans eller samhällsnytta? 

s. 240-241. 
4
 Tviet, Åse Kristine 2004.  Innganger: om lesning og litteraturformidling, s. 17. 

5
 Ibid., s. 17. 

6
 Hansson, Gunnar 1975. Litteraturen och mottagarna, s. 52-62. 
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Undersökningar, likt de Hansson redogör för ovan, i syfte att utreda ungdomars läsintresse 

är inte helt ovanliga, och vi presenterar några av dem i kapitel 2 Litteratur och tidigare 

forskning. Vi jämför i senare kapitel vår egen undersökning med dessa och för en 

diskussion utifrån eventuella likheter och olikheter. En diskussion där vi också anför vår 

teoretiska utgångspunkt, vilken utgår ifrån Joseph A. Appleyards teorier om läsning. Han 

diskuterar begreppen delaktighet och identifikation, realism samt slutligen eftertanke, tre 

kriterier som hans undersökningar visat att ungdomsläsaren söker i en bok.
7
 Den fråga vi 

ska försöka besvara är om den litteratur som pojkar säger att de vill läsa finns när de måste 

eller vill läsa?  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka motiv och intressen som styr 

tonårspojkar, i det här fallet tonårspojkar i årskurs åtta, vid val av litteratur, och hur dessa 

står i förhållande till utgivningen av skönlitterär ungdomslitteratur i Sverige. 

 

Vår huvudfrågeställning är:  

  

 Motsvarar utgivningen av skönlitterära ungdomsböcker i Sverige innehållsmässigt 

det pojkar i grundskolans årskurs åtta uppger att de gärna läser om? 

 

För att kunna besvara vår huvudfråga ställer vi oss följande delfrågor: 

 

 Vilka olika genrer representeras i utgivningen av uHc- och uHceböcker år 2007? 

 Vad uppger ett antal pojkar i årskurs åtta att de vill läsa om när det gäller 

skönlitteratur?  

 Vilka värden hos litteraturen eftersöks av ett antal pojkar i årskurs åtta? 

 

För att uppnå det övergripande syftet kommer vi dels studera utgivningen av 

ungdomsromaner under ett år med utgångspunkt från Bibliotekstjänsts sambindningslistor 

och dels genomföra en enkätundersökning bland pojkar i årskurs åtta. Vår avsikt med 

enkäten är att ta reda på vilken typ av skönlitterära böcker våra informanter vill läsa. Vi 

kommer sedan att göra en analys av materialet utifrån den litteratur vi studerat och 

presenterat och även utifrån Joseph A. Appleyards teorier om tonåringars läsning. Därefter 

för vi en diskussion utifrån ovanstående frågeställning och redovisar de slutsatser vi nått 

fram till. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att begränsa oss till pojkar inom en och samma årskurs för att åldersspridningen 

för det första inte ska bli för stor. Våra informanter går alla i åttan. Livssituationen för 

tonåringar skiljer sig mycket åt beroende på i vilken fas av tonårstiden de är i och en 14-

åring och en 18-åring befinner sig på helt olika stadium i livet. En 18-åring som går på 

gymnasiet eller redan befinner sig ute i arbetslivet har kanske dessutom lämnat 

tonårsböckerna (vilka vi undersökt) och läser vuxenromaner. Vi ville sedan att uppsatsen 

                                           
7
 Appleyard, Joseph A. 1991. Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to Adulthood, s. 

101, 107, 111. 
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skulle handla om högstadieelever eftersom inträdet i högstadielivet innebär en förändring i 

ungdomars liv. De går in i ett nytt skede i livet, kanske även läsmässigt. Tidigare nämnda 

Läs för att lära kom fram till att klyftan, med åldern, ökar mellan pojkar och flickor när det 

gäller läsning. Har det funnits ett läsintresse hos pojkar tidigare verkar det ebba ut för 

många här, medan fler flickor behåller det. Det går naturligtvis inte att ringa in en enda 

faktor som orsak, men kan den skönlitterära utgivningen för ungdomar, som den är idag, 

vara en del i det hela?  

 

Vi kommer, med hjälp av Bibliotekstjänsts sambindningslista, undersöka vad för 

skönlitteratur på svenska som ges ut under ett år för ungdom. Många tonåringar kommer 

främst i kontakt med böcker via skol- eller folkbibliotek och även om Bibliotekstjänst idag 

upplever konkurrens från till exempel Internetbokhandlar, tror vi att biblioteken runt om i 

landet fortfarande använder ”listan” som hjälp vid inköp. Vi har därför valt att använda den 

som vår referens. Vi ville sedan ha ett utbud som var ganska nyutkommet och därför valde 

vi listorna från 2007.   

 

En undersökning av denna typ angränsar till flera ämnesområden, exempelvis ungdomars 

fritidsvanor, läsfrekvens och frågor om genus och kön. Vi har valt, inom den tids- och 

omfångsmässiga ram som stått till förfogande, att endast ägna oss åt de frågor som berör 

innehållet i böcker, utifrån pojkars läsintresse och utgivningsmässigt sett. Vi har också 

begränsat oss i den meningen att vi inte berör det utvecklingspsykologiska fältet mer än i 

den mån att vår teoretiska ansats bland annat bygger på sådana studier. Vi är medvetna om 

att detta kan utgöra en brist för vår förståelse, men vi anser ändå att den redovisning Joseph 

A. Appleyard gör för sin bakgrund, fungerar som en tillräcklig kunskapsbas för denna 

uppsats där fokus, som ovan nämnts, främst ligger på böckernas innehåll och inte på 

bakomliggande orsaker till varför pojkar väljer att läsa, eller inte läsa, viss litteratur. 

 

 

1.4 Insamling av material 
 

Vid insamling av material till vårt arbete har vi sökt i Borås bibliotekshögskolas digitala 

arkiv BADA för att hitta uppsatser som tangerar vårt ämnesområde. Vi har haft hjälp av 

vissa uppsatser i sig men även källförteckningar har lett oss vidare. Databasen Libris och 

eget sökande i hyllorna är också vägar vi använt. Vår handledare har även gett förslag på 

relevant litteratur. Recensioner från BTJ har hämtats från deras listor årgång 2007.  

 

 

1.5 Förklaring av begrepp 
 

Vi har här plockat ut begrepp ur uppsatsen som kan vara obekanta för de läsare som inte är 

bibliotekarier. 

 

Bibliotekstjänst (BTJ) 

Bibliotekstjänst (fortsättningsvis förkortat BTJ) är ett företag som erbjuder medie- och 

informationstjänster. Några av de tjänster som förknippas med BTJ är Artikelsök, en 

databas som innehåller referenser till tidskrifts- och tidningsartiklar, 

Prenumerationsservice, som samordnar prenumerationer åt kunderna samt 

Sambindningslistan. (se nedan.)
8
 

                                           
8
 Bibliotekstjänst 2009. BTJ:s lösningar.  
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Genre 

Ordet kommer från franskan och ”I vidaste mening betyder den litteraturhistoriska termen 

genre sort, slag eller art av litteratur, alltifrån marschvisa och psalm till detektivroman 

och komedi, för att på måfå välja ut några disparata exempel.”
9
 En roman kan till 

exempel, enligt Litteraturhistoriens grundbegrepp av Staffan Bergsten och Lars Elleström, 

liknas vid en familj med många arter och underarter.
10

 Genre kan även betyda litterära 

stilarter. ”Med stilart menas här positionen på en ofta tregradig skala av stilnivåer från låg 

till hög eller sublim.”
11

 Till det klassiska systemet räknas epik, lyrik och dramatik som de 

tre stora genrerna
12

 Denna uppsats behandlar romanen, vilken snarare är en modern genre, 

även om Bergström och Elleström tvekar att kalla roman för genre. Det är dock brukligt att 

göra så, menar de.
13

 Vi tillskriver romanen olika subgenrer, till exempel fantasy, men vi 

har valt att använda uttrycket genre om dessa istället för subgenre. 

 

Sambindningslista 

I BTJ:s katalog, BTJ-häftet, presenteras böcker och andra medier med recension av en 

lektör, som arbetar fristående från både BTJ och enskilda förlag.
14

 Häftet kallas för 

Sambindningslistan och i dagligt tal ”listan” inom biblioteksvärlden. Den utkommer var 

14:e dag och då många bibliotek använder sig av den i sitt inköpsarbete, så kommer vi att 

använda dess recensioner i vår undersökning av ungdomslitteraturen. 

 

Slukaråldern 

Slukaråldern är ett begrepp som brukar användas på barn i mellanstadieåldern som helt 

enkelt slukar böcker. Enligt Barnens tre bibliotek av Kristian Wåhlin och Maj Asplund 

Carlsson har undersökningar visat att i stort sett alla barn läser i den här åldern.
15

 Åsikterna 

om hur läsningen verkligen fungerar under slukaråldern och om den egentligen finns är 

dock frågor för debatt.
16

 

 

uHc, uHce, Hcg, Hcf   

Termerna ovan utgör fyra kategorier inom Klassifikationssystem för svenska bibliotek. 

(SAB-systemet.) Klassifikationssystem används för att indela böcker i olika avdelningar på 

bibliotek, så att de kan återfinnas på ett enkelt sätt. uHc står för ”svensk skönlitteratur för 

barn och ungdom”, uHce för ”utländsk skönlitteratur i svensk översättning för barn och 

ungdom”, Hcg för ”skönlitteratur för mellanåldern” och Hcf för ”småbarnsberättelser och 

sagor” .
17

 För enkelhetens skull kommer vi i denna uppsats använda oss av de korta 

kategoribeteckningarna.  

 

 

 

 

 

                                           
9
 Bergsten, Staffan & Elleström, Lars 2004. Litteraturhistoriens grundbegrepp, s. 107. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 

12
 Viëtor, Karl 1997. Den litterära genrehistoriens problem, s. 24. 

13
 Bergsten & Elleström 2004, s. 150. 

14
 Bibliotekstjänst 2009. Inköpsvägledning.   

15
 Wåhlin, Kristian & Asplund Carlsson, Maj 1994. Barnens tre bibliotek, s. 23. 

16
 Ibid., s. 24, 28. 

17
 Klassifikationssystem för svenska bibliotek 2006. s. 17, 75-76. 
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2. LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa tidigare forskning och annan litteratur som behandlar 

ungdomars läsvanor, framförallt när det gäller pojkar. Avsikten hos dessa undersökningar 

varierar, men de har det gemensamt att de på något vis behandlar innehållet i de texter 

ungdomar läser. Denna sammanställning är därför inte någon komplett genomgång av de 

läsvaneundersökningar som gjorts, utan består av ett urval som vi finner särskilt intressanta 

utifrån vårt syfte med denna uppsats. 

 

 

2.1 Läsvaneundersökningar – kort historik 
 

På Barnboksinstitutets hemsida finns en kort historik över de läsvaneundersökningar (om 

barn och ungdomar) som gjorts i Sverige från mitten av fyrtiotalet och framåt. Författarna 

Cecilia Östlund, Eva Nordlinder och Lillemor Torstensson nämner Från prinsessan Snövit 

till kavaljererna på Ekeby: en studie kring folkskoleålderns litterära intressen av Karl 

Bruhn från 1944 som en av de första svenska läsvaneundersökningarna. Här undersöktes 

främst vad den tidens ungdomar läste, men inte hur ofta eller hur mycket de läste. Mer av 

det finns i Lorentz Larsons undersökning från 1947: Ungdom läser: en undersökning över 

läsintressena hos barn och ungdom i åldern 7-20 år. Enligt Svenska Barnboksinstitutet 

deltog 15 000 barn och ungdomar i Larsons rapport. En av 1900-talets första 

undersökningar av yngre mäns läsvanor är bland annat Christer Leijonhielms Ungdomens 

läsvanor: en undersökning bland manlig 19-årig ungdom med särskild hänsyn till 

läsvanornas samband med skolutbildning och intelligens från 1954. 

 

I och med tevens intåg började en del undersökningar fokusera på tv-tittande kontra 

läsning, bland annat Karin Skoglund-Bertlinds Läser TV-ålderns barn och ungdom? från 

1974. Ungdomars övriga medievanor mot deras läsvanor är fortfarande (och kanske än mer 

idag) ett högaktuellt ämne. Från 2002 finns till exempel TV och bokläsning – samspel eller 

konkurrens?: bokens ställning i mediekonkurrensen över tre decennier av Ulla Johnsson-

Smaragdi och Annelis Jönsson. Med jämna mellanrum kommer också Mediebarometern 

och Bokläsning i den digitala tidsåldern. Även bokens konkurrens gentemot andra 

fritidsintressen än tv, dataspel med mera finns representerat, till exempel Carita Jakobssons 

Kan boken tävla med idrotten?: ett läsutvecklingsarbete på tre orter i Norrbotten från 

1999. 

 

Många undersökningar (även en del bland de ovan och nedan nämnda) kommer från olika 

lärosäten runt om i landet. Av naturliga skäl är de oftast begränsade till ett mindre 

geografiskt område. Vi kommer längre fram i detta kapitel ta upp en del av de uppsatser 

från Högskolan i Borås som skrivits på senare år angående ungdomars läsvanor, därför 

nämns de inte här. Bland de uppsatser av äldre datum som finns kan dock nämnas Carin 

Berggrens Rapport om litteraturutbud och skolungdomars läsvanor i Piteå kommun 

årsskiftet 1979-80 (1980), Gymnasieungdomars läsvanor: en intervjuundersökning vid 

några gymnasier i södra Sverige av Majli Karlsson (1986) och Karin Andolf-Johannessons 

Vart tog slukarbarnen vägen?: 9-12 åringars biblioteks-, läs- och fritidsvanor i en mindre 

västsvensk kommun från 1997.  

 

Den så kallade ”slukaråldern” som nämns här ovan är ytterligare ett ämne som stötts och 

blötts, bland annat i Slukaråldern, finns den?: en pilotstudie av några mellanstadieklassers 

fritidsläsning utförd hösten 1988 av Barbro Johansson (1989), Lars Brinks Försvunna  
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bokslukare?: om läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i fyra 

Gävleborgskommuner från 2000 samt Barnens tre bibliotek: läsning av fiktionsböcker i 

slukaråldern av Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson från 1994.
18

 

 

 

2.2 Forskning om ungas läsning 
 

Skriver man, liksom vi, en uppsats om ungdomars läsvanor är det omöjligt att inte nämna 

Ulla Lundqvists stora undersökning från mitten av 1980-talet. Lundqvist, universitetslektor 

vid Linköpings universitet, genomförde 1986 en enkätundersökning bland elever i årskurs 

nio och på gymnasiet, i syfte att få fram vilka böcker som var mest populära hos 

ungdomarna. Resultatet redovisades i boken Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster: 

en analys över ungdomars läsning. Enkäten skickades ut till 500 elever över hela landet 

och svarsfrekvensen var god. Lundqvist sammanställde svaren i en tio- i- topplista, som 

hon sedan utgick från i sin analys av vilka favoritböcker ungdomarna hade. Hon 

konstaterade att endast en ungdomsroman var i närheten av topplacering, dock utan att ta 

sig in på listan (Norma Kleins Sunshine) och att eleverna läste väldigt varierat. De 

blandade friskt mellan så kallad kvalitetslitteratur och populärlitteratur. Hon fann också att 

det inte var någon större skillnad mellan könen. Möjligen tenderade flickorna att läsa mer 

så kallad FLN-litteratur (flärd-lidelse-njutning), medan det var något fler pojkar som läste 

tio- i- topp placerade thrillerförfattaren Frederick Forsythe.
19

 

 

Lundqvist genomförde några år senare (1990) en mindre uppföljning av ovanstående 

undersökning och konstaterade att topplistan var relativt oförändrad. Några titlar hade 

tillkommit och några hade fallit ifrån. En författare som seglat upp som favorit bland de 

manliga informanterna var Jan Guillou och Lundqvist påpekar att det är ungefär samma 

pojkar som gillade Forsythe i den tidigare undersökningen som nu tilltalas av Guillou. 

Undersökningen presenterades i boken Sagor om sex och skräck: populärromanen än en 

gång.
20

   

 

Om pojkarnas tendens att läsa spänningsböcker i Lundqvists undersökning är svag, så är 

den starkare i litteraturvetaren Charles Sarlands undersökning, Young people reading: 

culture and response. Han genomförde denna i syfte att undersöka ungdomars skönlitterära 

läsning och hur de själva upplevde denna. Gruppintervjuer genomfördes med 46 

skolungdomar i åldern 11 – 15 år, av vilka 21 var pojkar. De var indelade efter kön, ålder 

och även social bakgrund, då ett av syftena var att studera vilken eventuell betydelse en 

sådan faktor kunde ha.
21

 

 

Värt att notera för föreliggande uppsats är att Sarland finner belägg för sin fördom att 

flickor gillar böcker om djur, kärlek och hjältinnor, medan pojkarna hellre ägnar sig åt 

berättelser som innehåller äventyr, våld och hjältar.
22

 Han tycker sig också kunna se att 

pojkarna, till skillnad från flickorna, läser texten från början till slut utan att ägna sig åt 

några större psykologiska eller tolkande utsvävningar. ”The boys’ reading of First Blood 

concentrates on male power and integrity, which are exemplified in the action. The girls 

                                           
18

 Svenska barnboksinstitutet 2007. Läsvaneundersökningar – en kort historik.  
19

 Lundqvist, Ulla 1986. Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster: en analys över ungdomars läsning, s. 

13. 
20

 Lundqvist, Ulla 1991. Sagor om sex och skräck: populärromanen än en gång, s. 9-10. 
21

 Sarland, Charles 1991. Young people reading: culture and response, s. 24. 
22

 Ibid., s. 49. 
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are much more responsive to details that render the characters human…”
23

 Flickorna 

lyckas utläsa vad Sarland kallar pluraliteten i en text på ett helt annat sätt än pojkarna. Där 

pojkar i första hand ser boken som en actionberättelse, lyckas flickorna också skilja ut 

saker som känslor och relationer ur texten.
24

 

 

Sarland konstaterar också att eleverna gillar att läsa böcker där huvudpersonerna är i deras 

egen ålder eller något äldre och att ungdomar i de senare skolåren även läser 

vuxenböcker.
25

 Han hävdar också att kampen mot det auktoritära, vare sig det handlar om 

familjen, skolan eller samhället i stort, är något som tilltalar de unga läsarna. Troligen 

beroende på att de, på sin väg in i vuxenlivet, själva är upptagna med att utkämpa denna 

kamp för att uppnå självständighet.
26

  

 

Gunilla Molloy, filosofie doktor i svenska, gav under 2007 ut När pojkar läser och skriver, 

en beskrivning av författarens arbete med en högstadieklass kring läsning, reflektion och 

skrift i samband med olika skönlitterära verk. Enligt Molloy, är pojkars läs- och 

skrivförmåga tyvärr ofta underskattad. Hon avfärdar direkt det som ofta tas för ett faktum, 

att pojkar inte läser. Det är ett för enkelt påstående.
27

 Molloy menar att pojkar oftast är mer 

familjära med litteratur inom sina intresseområden istället för skönlitteratur.
28

 Denna typ 

av läsning (och reflektioner och skrift kring texterna) får kanske inget större utrymme inom 

ramen för ämnet svenska. Traditionell undervisning i svenska (när det gäller läsning) är till 

största delen koncentrerad på skönlitteratur, så också hennes egen undervisning med sin 

klass. Molloy får dock genom sitt arbete gång på gång bevis för att pojkar läser, kan 

reflektera och skriva kring en text, men kanske inte alltid den typen av text en lärare i 

svenska (eller en förälder) sätter i deras händer, det vill säga, en skönlitterär text. Detta kan 

i sin tur få oss att tro att pojkar aldrig läser någonting överhuvudtaget, att de måste tvingas 

till det och då tycker att det är ointressant. Pojkars motvilja mot skönlitterära böcker kan 

sedan förklaras av många olika faktorer menar hon och ointressant eller tråkigt behöver 

inte vara de enda. Hon pekar istället på att det även kan handla om brister i läsförmåga och 

läsförståelse. ”Tråkigt behöver alltså inte alltid betyda långtråkigt utan kan också vara en 

synonym för svårt.”
29

 Pojkar kan också vara rädda för att framstå som ”tjejiga” och ha 

”…en uppfattning om att det är omanligt att läsa…”
30

  

 

Gunilla Molloy har även kommit ut med boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar 

(2003). Återigen handlar det om ungdomars läsning inom skolans värld och inte så mycket 

utanför denna sfär, men vissa synpunkter angående pojkar och läsning går igen. Molloy 

pekar även här på att påståendet att pojkar aldrig läser behöver nyanseras. Motvilja mot 

skönlitteratur kan bero på många faktorer, bland annat att det uppfattas som ”tjejigt” att 

läsa.
31

 Mycket kan alltså underförstås i den slitna frasen ”det är tråkigt att läsa”.  

Utbudet är dessutom mindre för pojkar inom skönlitteraturen, eftersom de oftast har svårt 

att läsa en bok med en kvinnlig huvudperson eller en bok med ett typiskt kvinnligt tema. 

Flickor har däremot betydligt större tolerans för manliga huvudpersoner och manliga 

                                           
23

 Ibid., s. 50-51. 
24

 Ibid., s. 51. 
25

 Ibid., s. 116. 
26

 Ibid., s. 122. 
27

 Molloy, Gunilla 2007. När pojkar läser och skriver, s. 9. 
28

 Ibid., s. 27-29. 
29

 Ibid., s. 17. 
30

 Ibid., s. 8. 
31

 Molloy, Gunilla 2003. Att läsa skönlitteratur med tonåringar, s. 110. 
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teman.
32

 Detta är väldigt intressant för oss, då en fråga till våra informanter är om 

huvudpersonens kön är av vikt för dem.  

 

Även Karin Taube, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet, är inne på samma spår. 

”Det betraktas nästan som under deras värdighet att läsa om >>tjejer<<.”
33

 skriver hon i 

sin bok Barns tidiga läsning, som till stor del utgörs av läsinlärningsteorier och 

resonemang kring läsförmågan hos barn. Utifrån olika nationella och internationella 

läsvaneundersökningar konstaterar hon att pojkar gärna läser tidskrifter, dagstidningar och 

webbsidor, men att de däremot inte är lika intresserade av skönlitteratur. När de läser vill 

de gärna att huvudpersonen ska vara en man, där av citatet ovan. Flickorna tycks däremot 

inte störas nämnvärt av huvudpersonens kön. Enligt Taube befinner sig pojkarnas 

läsintresse och läsförmåga klart under flickornas nivå och hon menar att det kan bero på 

flera orsaker. Dels saknar pojkar ofta en manlig förebild när det gäller läsning i skolan, då 

de flesta lärarna som undervisar i läsämnen är kvinnliga, dels ses läsning som ett kvinnligt 

orienterat ämne, vilket pojkarna inte alltid vill kopplas ihop med och därmed brister 

engagemanget och kunskapsutvecklingen blir inte densamma som för flickorna. Taube 

påpekar dock att när det gäller naturvetenskapliga ämnen och den läsning som är 

förknippad med detta, uppvisar pojkarna nästan lika god läsförmåga som flickorna. De 

tycks alltså ha lättare att tillgodogöra sig mer informationsinriktade texter och som utgörs 

av vad Taube kallar ”manligt könsmärkt innehåll”.
34

 Detta skulle kunna förklaras med att 

de tycker dessa texter är mer intressanta och att de finner mening i att problematisera och 

förstå innebörden av dem.
35

 

 

 

2.3 Magisteruppsatser 
 

1999 publicerades Maria Anderssons magisteruppsats Bokmal eller datanörd? En studie i 

högstadieelevers läs- och biblioteksvanor. Uppsatsen består dels av en enkätundersökning 

bland elever och dels av en intervjudel med bibliotekarier på det aktuella biblioteket. Syftet 

var att ta reda på hur högstadieelever i en stadsdel, med ett bibliotek och två skolor, 

använder biblioteket på sin fritid, vad de har för läsvanor och om detta skiljer sig åt mellan 

årskurserna sju, åtta och nio. Andersson ville också få en bild av elevernas inställning till 

läsning och bibliotek. Utifrån detta har hon formulerat ett antal delfrågor som gör resultatet 

väldigt intressant för oss, då några av våra frågor är relativt lika samtidigt som våra 

informanter är i samma ålder: 

 

 Vad läser högstadieelever? 

 Vilken typ av böcker läser de? 

 Varför läser de speciella typer av böcker?
36

 

 

När det gäller vad de läser, så visar det sig att de läser i stort sett allt. Tecknade serier, 

dagstidningar, veckotidningar, med mera. Tydligt var dock att de läste mest skönlitteratur 

och minst facklitteratur.
37

  

 

                                           
32

 Ibid., s. 70. 
33

 Taube, Karin 2007. Barns tidiga läsning, s. 115. 
34

 Ibid., s. 116. 
35

 Ibid., s. 113-116. 
36

 Andersson, Maria 1999. Bokmal eller datanörd? En studie i högstadielevers läs- och biblioteksvanor, s. 2. 
37

 Ibid., s. 20. 
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Fantasy var den genre som var mest populär, totalt sett, bland både pojkar och flickor. Den 

åtföljdes av spännande böcker, deckare, skräck/rysare, kärleksromaner och äventyrsböcker. 

Då denna fråga var öppen, det vill säga utan fasta svarsalternativ, kan det dock tänkas att 

vissa genrer som egentligen innehåller samma böcker har fått olika benämningar av olika 

elever. Flera elever angav också att de tycker om verklighetstrogna böcker. Pojkarna och 

flickornas val av litteratur skiljde sig en del åt. Flickorna läste helst kärleksromaner, följt 

av spännande böcker och skräck/rysare. Äventyr och fantasy lästes inte i någon stor 

utsträckning alls förutom i årskurs åtta, där fantasy var mycket populärt, vilket förklarar 

dess topplacering totalt, när man räknar både pojkar och flickor. Hos pojkarna var 

förhållandet tvärtom. De läste helst fantasy, men däremot inga kärleksromaner. De läste 

också färre äventyrsböcker ju äldre de blev, medan intresset för deckare ökade under 

högstadietiden.
38

  

 

Pojkarna uppgav att de läste fantasy ”…dels därför att de är spännande, dels därför att 

karaktärerna består av gudar, dvärgar, orcher, demoner, alver m fl, och använder attribut 

som svärd och ’fräcka namn’.”
39

 Flickorna valde fantasy för en stunds verklighetsflykt och 

för att de upplevde miljöerna och figurerna som intressanta. Både pojkar och flickor 

uppgav att de läser deckare för spänningens skull och för att de tycker det är kul att försöka 

lista ut vem mördaren är. Spänning var överhuvudtaget viktigt för eleverna i Anderssons 

undersökning. Det ska hända mycket och det ska helst även vara roligt och intressant. Det 

var också viktigt för eleverna med bra, inlevelsefulla personlighets- och 

miljöbeskrivningar. Eleverna sade också att de gärna läser ungdomsböcker för att det är lätt 

att identifiera sig med personerna i dem, vilket var av betydelse i synnerhet för flickorna. 

Detta innebar också att de gärna läste verklighetsbaserade böcker. Trots detta är det tydligt 

att de gillar att fly bort ibland, med tanke på att fantasy var den mest populära genren, 

menar Andersson.
40

 

 

På frågan om vilken bok de hade som favorit, var det stor skillnad mellan könen. Pojkarna 

gillade Eddings fantasyböcker, Jacobsson & Olssons Bert-böcker och Tolkiens Bilbo och 

Sagan om ringen. Flickorna satte böcker av Michelle Magorian, Peter Pohl, Maria Gripe 

och Jostein Gaarder främst.
41

 Andersson konstaterar att eleverna läser väldigt blandat och 

att skillnaderna i val av litteratur ökar ju äldre de blir. Hon tror att detta dels kan bero på 

läsmognad och dels på insikt hos eleverna om vilken typ av böcker man bör läsa, beroende 

på vilket kön man tillhör.
42

 

 

Även Anna-Lena Bergsten har skrivit sin magisteruppsats, Ungdomar läser – om läs- och 

biblioteksvanor i årskurs nio och gymnasieskolan, i syfte att ta reda på vad dagens 

ungdomar vill läsa om, vilket också gör den intressant för vår uppsats. Hon undrade 

samtidigt hur de får tag på denna litteratur och ville också försöka skapa sig en bild av 

målgruppens biblioteksvanor och om biblioteken har den litteratur som ungdomarna anger 

att de vill läsa. Bergsten genomförde en kombinerad enkät- och intervjuundersökning 

bland 76 elever i årskurs nio och gymnasiet, fördelade på sju olika skolor. Hon har sedan 

                                           
38
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39
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analyserat inköpen av de böcker eleverna omnämnt som favoriter på åtta folkbibliotek 

inom samma geografiska område som skolorna.
43

  

 

Till skillnad från sina teoretiska utgångspunkter kunde Bergsten inte finna någon större 

skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller läsintresse, men konstaterar att det 

sammantaget är stort.
44

 När det gäller vilken typ av media som läses mest, ligger romanen i 

topp hos bägge könen. Tidningar intar en andra plats och hos flickorna kommer tidskrifter 

på en klar tredje plats, medan pojkarna fördelar sig lite jämnare bland tidskrifter, serier och 

facklitteratur.
45

 

 

Beträffande vad man vill läsa om, vilket är högst relevant för föreliggande uppsats, så är 

historia, tätt följt av science fiction och fantasy de genrer som flest pojkar har angett att de 

tycker om. Hos flickorna toppas listan av romantik och verklighetsskildringar. Bergsten 

konstaterar att intresset för olika genrer är varierande och många ungdomar, med en 

överrepresentation för pojkarna, påpekade att det även kan förändra sig över tid.
46

 

Pojkarnas kriterier på en bra bok är att den ska ha en bra handling utan långa 

beskrivningar, vara spännande och innehålla snabba scenväxlingar. Den får också gärna 

vara humoristisk. Flickorna lockades inte heller av ett beskrivande innehåll, utan föredrog 

verklighetstrogna känsloberörande böcker, gärna med romantiska inslag, vilket inte 

efterfrågades alls av pojkarna.
47

  

 

I Bergstens undersökning är det en bok som står i särklass när ungdomarna ombetts nämna 

titlar som de tycker om. Det är J.R.R.Tolkiens Sagan om ringen, som också var den bok 

som flest pojkar angett som favorit. Andra böcker som pojkarna gillade var Mats Wahls 

Vinterviken, Jan Guillous Ondskan och olika fantasyserier av David Eddings. Flickorna 

hade inte någon lika självklar favoritbok men Jean M. Auels böcker i Grottbjörnens folk-

serien var populära liksom titlar av Dean R. Koontz och Danielle Steel.
48

 När det gäller 

bibliotekens inköp av de populära titlarna, visade det sig att endast tio av 38 titlar fanns på 

samtliga bibliotek och att det ofta fanns få exemplar av dem. Bergsten påpekar att det kan 

bero på att de är slut på förlaget. Hon fastslår dock att de flesta verkar nöjda med 

bibliotekens utbud.
49

  

 

I uppsatsen Läsintresserade ungdomar: om läsning, litteraturförmedling och 

litteraturtillgång bland några gymnasieelever har Anders Lundblad och Anna Vesterlund 

valt att vända sig mot ungdomar med ett uttalat läsintresse. Syftet var att undersöka vad 

detta intresse betyder för dem och vilken roll biblioteket har. Både kvalitativa intervjuer 

och en kvantitativ enkätundersökning har genomförts och utgångspunkten tog fäste i, dels 

receptions- och ungdomskulturforskning, och dels i teorier om den psykiska och 

känslomässiga utveckling som sker under tonårstiden.
50

 Trots att eleverna i denna 

undersökning är något äldre än i föreliggande uppsats, anser vi ändå att den är av intresse 
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då de är i angränsande ålder. De frågor som intresserar oss är de som ungdomarna besvarat 

om läsintresse och läsvanor. 

 

Lundblad och Vesterlund konstaterade att flickornas favoritgenre inom skönlitteraturen var 

romantik och moderna romaner, men att de mindre ofta läste science fiction eller fantasy. 

Hos pojkarna däremot var fantasy mest populärt, följt av moderna romaner. De var i stället 

tämligen ointresserade av poesi och romantik. Det visade sig också att flickorna läste mer 

varierat än pojkarna. De författare som nämndes oftast bland flickorna var Danielle Steel, 

Sidney Sheldon och Nicholas Evans, som i huvudsak skriver kärleksromaner. Hos 

pojkarna dominerade fantasyförfattare som David Eddings och J.R.R. Tolkien. Här 

återfanns också Jan Guillou och Stephen King.
51

 Humor var också ett inslag som 

uppskattades, framförallt av pojkarna. Uppsatsförfattarna sammankopplar denna 

uppdelning med elevernas utvecklingsmässiga status och den vardag de befinner sig i. 

”Anledningen till att just fantasy och romantik är så pass omtyckta genrer tror vi har ett 

samband med att flickorna och pojkarna i den här åldern har ett behov av att bearbeta 

tankar och känslor som berör deras könsidentitet.”
52

 De menar att pojkarna kan fly 

vardagen en stund genom att leva sig in i fantasifulla sagomiljöer, medan flickorna kan 

tillåtas lufta sina tankar kring identitetsskapande och framtida relationer.
53

 

 

En intressant skillnad i den kvalitativa intervjuundersökningen som gjorts med tretton 

elever, var att de i årskurs ett läste både ungdoms- och vuxenlitteratur, medan ingen läste 

endast ungdomsboksförfattare. I årskurs tre däremot läste alla informanter endast 

vuxenlitteratur.
54

 

 

Lina Grahn och Erika Ribacke har i sin magisteruppsats, Tonårspojkar och identitet: om 

den skönlitterära läsningens betydelse, valt en annan infallsvinkel än de ovanstående, där 

läsning och bibliotek står i fokus. De har istället undersökt hur 14- 15-åriga pojkar ser på 

sin skönlitterära läsning utifrån det kön de tillhör, vilken betydelse fritidsläsningen har för 

dem, och om det finns något samband mellan läsning och formande av identitet. De vill 

också få en bild av vilka eventuella motiv pojkarna har med sin läsning och vilken 

behållning de får av den.
55

 Författarna har genomfört åtta intervjuer och sedan analyserat 

dessa dels utifrån genus och ungdomars utveckling, och dels utifrån några olika teorier om 

läsning, bland annat av Joseph A. Appleyard, vilken vi också kommer att behandla.
56

 

Uppsatsen är naturligtvis också relevant för oss då den handlar om tonårspojkar och deras 

läsning.  

  

Det visade sig att de flesta av pojkarna läste fantasy och att de själva ansåg att det var en 

pojkgenre. Det var däremot ingen av dem som läste kärleksromaner, vilket de klassade 

som flickböcker. Grahn och Ribacke menar att det verkar som pojkarna särskiljer sig och 

sitt eget kön ifrån flickorna genom att medvetet välja en viss typ av litteratur.
57

 De ser 

också fantasylitteraturens popularitet som ett uttryck för pojkarnas identitetsskapande, då 

ett vanligt inslag i dessa berättelser är att man får följa en ung pojkes väg genom livet fram 
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till vuxen fullfjädrad hjälte. Informanterna såg det också som önskvärt att de kunde 

identifiera sig med någon karaktär i de böcker de läste och att den fick gärna vara av 

manligt kön och helst i deras egen ålder eller möjligen äldre, vilket också talar för att 

läsningen kan vara ett sätt att skapa sig en bild av hur framtiden kommer att se ut.
58

 

Författarna påpekar sammanfattningsvis att Appleyards kriterier för vad som är en bra 

ungdomsbok
59

, överensstämde med vad pojkarna i deras egen undersökning ansåg.
60
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3. TEORI 
 

Den teoretiska utgångspunkten för vår analys är amerikanen Joseph A. Appleyards teorier 

om läsning. Appleyard är lärare i engelska vid Boston College och presenterar sin 

forskning i boken Becoming a reader: the experience of fiction from childhood to 

adulthood. Ett antal tidigare uppsatser om läsning nämner eller använder Appleyard mer 

ingående, vilket gjorde att vi började titta närmare på Becoming a reader. Boken behandlar 

läsning från tidig barndom till vuxen ålder och är tydligt indelad efter de stadier som 

författaren anser att du som läsare går igenom. (se nedan) Appleyard talar visserligen en 

del om genrer, men koncentrerar sig främst på att beskriva vad det är den tonårige läsaren 

söker i litteraturen. Detta kändes som en bra plattform att stå på och ett komplement till vår 

egen undersökning, i vilken vi bland annat ska ta reda på vilka genrer ett antal pojkar i 

årskurs åtta föredrar. 

 

Appleyard anser att människans läsutveckling kan indelas i olika stadier och han urskiljer 

dem på följande sätt: Den lekande läsaren: Här innefattas barn i förskoleåldern som ännu 

inte lärt sig läsa på egen hand. Dessa är i första hand lyssnare som tar del av sagor och 

berättelser som läses för dem. Läsaren som hjälte eller hjältinna återfinns under de första 

skolåren då barnen kan drömma sig bort i hjältesagor och fantasy, samtidigt som de på ett 

tryggt sätt kan utveckla och ompröva sin egen världsbild. Läsaren som tänkare hör 

ungdomsåren till, då tonåringen utnyttjar skönlitteraturen till att finna meningen med livet 

och skapa sig egna värderingar och uppfattningar. Läsaren som tolkare är det stadium där 

studenter på högskole- och universitetsnivå vanligen befinner sig. De granskar och 

analyserar litteraturen utifrån sina förkunskaper för att sedan placera in den i sin kontext. 

Den pragmatiske läsaren slutligen, har uppnått vuxen ålder och kan läsa på många olika 

sätt och medvetet växla mellan ovanstående stadier, beroende på vad syftet med den för 

tillfället aktuella läsningen är.
61

  

 

Det som främst är intressant för oss, utifrån vår frågeställning, är ungdomsläsaren, läsaren 

som tänkare, och det är det stadiet vi koncentrerar oss på i följande avsnitt.  

 

Appleyard menar att nöjesläsning oftast (och för bägge könen) når sin topp på 

mellanstadiet och första tiden på högstadiet för att sedan avta mer och mer i slutet av 

högstadiet och framåt. Flickor läser dock mer rent generellt än pojkar genom alla åldrar 

enligt Appleyard.
62

 

 

Typiska tonårsgenrer för pojkar är äventyr, science fiction, krig- och sportberättelser, 

menar Appleyard, men även böcker om ungdomar och deras problem.
63

 Denna kategori 

flyter naturligtvis in i de övriga genrerna ibland och tilltalar både pojkar och flickor. 

Appleyard pekar på att detta är ett led i den annalkande puberteten, med allt vad det 

innebär av kroppslig och själslig utveckling. Den tonårige läsaren söker helt enkelt hitta 

någon eller något som liknar hans/hennes egen situation.
64

 Appleyard går egentligen inte 

direkt in på exakt vad pojkar (och flickor) vill läsa, det vill säga specifika genrer, utan 

snarare på olika kriterier litteraturen ska ha för att attrahera till läsning. För att förklara 

detta närmare listar han följande kriterier som är viktiga just för att läsaren är tonåring. 
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Delaktighet och identifikation
65

 

 

Många av de ungdomar Appleyard intervjuat berättar om hur de blivit så delaktiga i vissa 

böcker, att de så gått upp i det de läst, att tid och rum försvann. Böckerna har alltså fångat 

dem på ett sådant sätt att världen runt dem nästan slutat existera. Exakt vad som skapar 

detta transliknande tillstånd, som Appleyard uttrycker det, skiljer sig naturligtvis från 

person till person. Det kan till exempel handla om nästa punkt: identifikation. Den tonårige 

läsaren kan på ett eller flera sätt identifiera sig med bokens karaktärer eller deras situation. 

På ytan behöver inte överrensstämmelsen vara så stor, det kanske inte ens finns några 

synbara likheter. Igenkännandet eller identifieringsförmågan ligger istället på ett mer 

emotionellt plan. En pojke slukade författaren George Orwells beskrivning av en tidsperiod 

då denne befann sig i Burma. Pojken kunde identifiera sig med detta då han själv upplevde 

att han befann sig någonstans där han inte hörde hemma och att det fick honom att känna 

sig illa till mods.
66

 

 

 

Realism
67

 

 

Någonting som också visade sig i Appleyards studier var tonårsläsarnas krav på realism i 

de texter de läste. Vanligt var att en bok eller berättelse uppfattades som bra bara för att 

den var sann eller realistisk, att den beskrev oss människor som vi verkligen är. Enligt 

Appleyard tar sig denna realism ofta olika uttryck.
68

 Läsarens egna upplevelser kan till 

exempel bekräftas på ett korrekt sätt via denna typ av litteratur eller så är det enkelt för 

denne att tänka sig in i situationer som liknar dem boken beskriver. Andra viktiga aspekter 

på begreppet realism kan också vara att karaktärerna i en bok inte uppfattas som några 

slags övermänniskor eller att de är endimensionella. De är istället vanliga människor med 

fel och brister, precis som läsarna själva.
69

 Inte sällan, menar Appleyard, kan de mest 

populära böckerna dessutom vara ganska tragiska och utan, i traditionell mening, lyckliga 

slut. Ett exempel på en skönlitterär bok (egentligen för vuxna) som Appleyard nämner här 

är Erich Segals Love Story, där den kvinnliga huvudpersonen dör i cancer i slutet. Varför 

vill då tonåringar läsa böcker som just Segals bok? En 15-årig flicka som läst Love Story 

säger under en intervju att livet fungerar på det sättet. Det går upp och ner. Hjälten och 

hjältinnan får alltså inte alltid varandra i slutänden och kan leva lyckliga för evigt.
70

  

 

 

Eftertanke
71

  

 

Det tredje kriteriet, enligt Appleyard, som uppfattas som viktigt av den tonårige läsaren, är 

att boken ska få honom/henne att tänka till. Vi har översatt ”books that make them think” 

med eftertanke, men ”tänka till” fungerar också. I dess vanligaste betydelse innebär detta 

att läsaren kan göra egna reflektioner under och efter läsningen. Dessa reflektioner 

omfattar bokens karaktärer och deras känslor och beteende. Ytterligare ett led i detta är att 

försöka förstå eller hitta meningen med texten, oftast från författarens egen synvinkel. 
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“Meaning is often perceived as expressing the author’s purpose or what the author is 

’trying to say’ and is formulated as a metaphysical or ethical statement about the way 

things are.”
72

 Appleyard anser att den tonårige läsaren oftast inte kommer längre än till 

författarens egna intentioner och kanske inte ens så långt när det gäller bokens mening.
73

 

Att tränga djupare in i texten och få en förståelse för hur en boks mening också kan vara 

knuten till läsarens egen förståelse och uppfattning är nästa steg på vägen och där befinner 

sig de flesta tonåringar ännu inte. 

 

Dessa tre kriterier, delaktighet och identifikation, realism och eftertanke, kommer vi att ha 

i åtanke vid konstruktionen av vår enkät och som stöd vid analysen. I kapitel 6 Diskussion 

och slutsatser, kommer vi sedan att ställa upp ovanstående begrepp och diskutera de mot 

resultatet av vår egen undersökning.   

 

Appleyard anser slutligen att insikten om ovanstående kriterier kan vara till god hjälp om 

man vill skapa en modell för en fungerande litteraturundervisning, och utifrån detta faktum 

anser vi att den också kan vara till hjälp när man vill finna litteratur som intresserar 

ungdomar.
74

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
72

 Ibid. 
73

 Ibid., s. 113. 
74

 Ibid., s. 100. 



21 

 

4. METOD 
 

I detta kapitel kommer vi först att redogöra för vårt val av forskningsmetoder. Därefter 

följer en beskrivning av hur vi praktisk har gått tillväga för att utföra våra undersökningar. 

 

 

4.1 Val av metoder 
 

Den empiriska delen av uppsatsen syftar i detta fall till att undersöka dels utbudet av 

ungdomslitteratur som presenteras via Bibliotekstjänsts sambindningslistor under 2007, 

och dels vad ett antal pojkar i årskurs åtta är intresserade av att läsa om när det gäller 

skönlitteratur. Utifrån detta ska vi sedan göra en jämförelse mellan utbud och intresse. Vi 

redogör här nedan för vårt resonemang kring metodvalen. 

 

 

4.1.1 Innehållsanalys 

 

I undersökningen av recensionerna i BTJ:s listor har vi valt att utgå ifrån en form av 

innehållsanalys. Viktigt att komma ihåg är att vi inte på något vis analyserar recensionerna 

i sin helhet, eller ställer några slags frågor om recensenternas arbete. Vi använder dem 

endast för att utvinna viss information som vi är intresserade av. Innehållsanalys används, 

enligt boken Textens makt och mening av Göran Bergström och Kristina Boréus 

”…framför allt om analyser där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna 

förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter.”
75

 Denna beskrivning stämmer väl 

överens med vårt förfarande kring recensionerna, där syftet är att undersöka olika faktorer, 

som exempelvis kön och ålder på böckernas huvudpersoner, för att sedan kunna 

sammanställa dessa till ett ”statistiskt” material att jämföra med vår enkät. Bergström och 

Boréus menar också att en innehållsanalys är kravlös i fråga om vad den mäter. Det kan 

vara förekomst av argument eller metaforer eller som i vårt fall, begrepp, då vi söker efter 

olika genrer och ord som beskriver exempelvis ålder.
76

  

 

Vid det praktiska arbetet med denna typ av analys används ofta ett kodschema, utefter 

vilket man arbetar sig igenom texten. Detta kan ske manuellt eller med datorhjälp. Vid 

manuellt förfarande är det möjligt att göra mer avancerade analyser än vad som är möjligt 

vid inblandning av datorer, då dessa självklart endast mekaniskt kan mäta exempelvis 

förekomsten av vissa ord. En nackdel med innehållsanalys, precis som i fallet med 

enkäterna nedan, är att det är svårt att förändra sitt mätinstrument under arbetets gång. I 

vårt fall ser vi det dock inte som ett stort problem, då vårt material är förhållandevis litet. 

Det är fullt möjligt att ändra och lägga till faktorer för att sedan bearbeta det en gång till. 

Vi kommer också, då vi arbetar manuellt, ha möjlighet att tolka recensionerna djupare i de 

fall där det inte med självklarhet framgår exempelvis vilken genre en bok tillhör.
77

 Vi kan 

alltså, om vi inte lyckas utvinna de fakta vi söker med hjälp av ord och begrepp, läsa 

igenom recensionen ytterligare en gång och sedan göra en helhetsbedömning av innehållet. 

Detta är naturligtvis främst aktuellt när det gäller genrer. Faktorerna kön och ålder räknar 

vi som ”obestämd” om de inte med tydlighet framgår i recensionen.  
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4.1.2 Enkät 

 

Vi har valt att använda oss av en enkät när vi undersöker läsintresset. Vi vill kunna bilda 

oss en uppfattning om vad våra informanter helst vill läsa om, så att vi sedan kan jämföra 

det med litteraturutbudet. Kvantitativa metoder, vilka innefattar enkäter, är enligt Holme 

och Krohn Solvang, författare till boken Forskningsmetodik, ”…mer formaliserade och 

strukturerade.”
78

 än kvalitativa metoder. Fokus ligger vid att utreda om informationen är 

av den karaktär att slutsatser kan dras som gäller för hela materialet som mäts, och då 

krävs också ett avstånd till informationskällan, vilket är fallet vid en enkät. Vid den senare, 

kvalitativa, metoden är det av större intresse att gå på djupet med en uppgift och arbetet 

sker ofta i nära samarbete med källan i form av exempelvis intervjuer.
79

 Detta ger 

forskaren möjlighet att revidera sina frågor för att få ytterligare information som denne 

sedan kan tolka och sammanställa till en helhetsbild. Vid kvalitativa metoder, menar 

Holme och Krohn Solvang, är det ”…forskarens uppfattning eller tolkning av information 

som står i förgrunden…”.
80

 Vid en kvantitativ metod är syftet däremot att samla in fakta 

för att få fram material utifrån vilket det är möjligt att dra slutsatser. Dessa kan sedan 

användas vid jämförelser mellan olika faktorer.
81

 Utifrån detta resonemang känns det än 

mer naturligt för oss att välja en kvantitativ metod, då vi kommer att ställa olika företeelser 

mot varandra.  I vårt fall det pojkar säger sig vilja läsa om kontra utbudet av 

ungdomslitteratur. Jan Trost talar i Enkätboken om att kvantitativa metoder är lämpliga i de 

fall där det insamlade materialet förväntas svara på frågor som hur många, hur ofta och så 

vidare. Detta ger oss ytterligare belägg för att vi valt en lämplig metod. Hade vi däremot 

lagt fokus på frågan varför pojkarna är intresserade av viss litteratur hade en mer 

djupgående kvalitativ metod varit att föredra.
82

  

 

Kvantitativa metoder är som ovan sagts, strukturerade, och tillåter forskaren att dra 

slutsatser kring materialet, då samma frågor ställs till alla informanter. Metoden tillåter inte 

att något i undersökningen förändras under arbetets gång, vilket kan vara fallet vid 

exempelvis kvalitativa intervjuer. Där finns möjlighet att ändra frågeformuläret efter ett 

antal intervjuer om det uppdagas att svaren inte är tillräckliga. Samtidigt som möjligheten 

att dra slutsatser är den kvantitativa metodens stora fördel, kan det alltså vara en nackdel, 

då det först i efterhand upptäcks om informationen som insamlats inte är tillräcklig för att 

ge svar på frågeställningen. För att undvika detta kommer vi genomföra en 

pilotundersökning och utifrån den hoppas vi kunna upptäcka och täppa igen eventuella 

luckor eller felaktigheter i tid.
83

 (se nedan.) Vi vill också redan här påpeka att de slutsatser 

vi kommer fram till i våra undersökningar, inte kan användas för att göra några 

generaliseringar som gäller för alla pojkar i årskurs åtta. Det är materialet alldeles för litet 

för. Vi kan endast säga något om den grupp av pojkar som vi undersöker. 
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4.1.3 Reflektion över val av metod 

 

Efter att ha sammanställt enkätsvaren och påbörjat analysen av resultatet upptäckte vi att 

framförallt frågorna som relaterade till Appleyards kriterier realism och eftertanke, hade 

vunnit på att vi använt oss av en annan metod. Vi tror att dessa frågor hade blivit bättre 

besvarade med hjälp av intervjuer, där vi hade haft möjlighet att gå lite djupare in på dessa 

ämnen och även kunnat ställa följdfrågor, för att bringa klarhet i informanternas svar. Nu 

är det svårt att veta hur informanterna har uppfattat frågorna kring dessa kriterier, och vad 

de egentligen har avsett med sina svar. På grund av att vi redan har gjort två 

undersökningar inom ramen för denna uppsats har vi dock inte haft möjlighet, av 

framförallt tidsmässiga skäl, att följa upp enkäten med intervjuer, vilket annars naturligtvis 

hade varit intressant. För övrigt anser vi att valet av metoder har varit tillämpligt för de 

undersökningar vi har genomfört, och vi tycker att vi har fått fram ett relevant empiriskt 

material att utgå ifrån i vår analys. 

 

 

4.2 Undersökningens genomförande 
 

Innan vi beskriver det praktiska arbetet med undersökningarna vill vi här först redogöra för 

hur arbetsgången sett ut. Vi började med att utföra recensionsanalysen, då vi ville bilda oss 

en uppfattning om vad materialet innehöll för typ av böcker. Detta har dock inte fått styra 

oss i arbetet med enkäten, utom i ett undantagsfall då det gäller genrer. (se nedan.) Vi 

konstruerade sedan en enkät inför vår pilotundersökning, och när denna var genomförd 

omarbetades enkäten utifrån de erfarenheter vi gjort, för att sedan delas ut till våra 

informanter. Nedan redogör vi för hur vi har gått tillväga i detta arbete och sedan 

presenterar vi resultat, analys, diskussion och slutsatser i de följande kapitlen. 

 

 

4.3 Innehållsanalys av recensioner 
 

 

4.3.1 Val av recensioner 

 

Precis som vi tidigare nämnt under kapitel 1.3 Avgränsningar, kommer vi endast att 

använda oss av BTJ:s sambindningslista. Vi har också valt att koncentrera oss på 

avdelningen uHc/uHce, vilket är böcker anpassade för vår målgrupp. Vi har inte tagit med 

nyupplagor av tidigare utkomna böcker för att undvika dubbletter, då viss litteratur snabbt 

kan komma ut i till exempel pocket. Litteratur på övriga språk än svenska tas heller inte 

upp.  Sambindningslistan kommer ut med 24 nummer per år och vi har valt att använda oss 

av 2007 års årgång. Vi anser att ett år är lagom för att få tillräckligt med material utan att 

det blir helt oöverskådligt. Vi vill dessutom att böckerna ska vara relativt nyutkomna då vi 

kommer att genomföra vår enkätundersökning under 2008. Listor från längre tillbaka i 

tiden känns inte relevant eftersom vi undrar vilket utbud som finns idag, om vi i 

förlängningen tänker att våra informanter går till sitt bibliotek för att låna. Äldre litteratur 

kan ha gallrats eller anses för gammalt och omodernt av informanterna.  Även litteratur 

följer trender och strömningar. Naturligtvis är viss litteratur tidlös och alla har inte kravet 

att en bok ska vara ny. Detta gör att våra informanter självklart har fler titlar att välja av än 

de som vår undersökning tar upp. Ett bibliotek består inte enbart av ett års bokinköp. I 

sammanhanget är det också viktigt att påpeka att allt ur BTJ:s listor inte hamnar på 
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hyllorna i ett bibliotek. Även om det finns ett visst antal fantasyböcker att tillgå från BTJ 

under ett år är det naturligtvis inte säkert att allt köps in.  

 

Antalet aktuella recensioner år 2007 uppgår till 146 stycken. Böcker som ingår i en serie 

räknas individuellt eftersom varje titel utgör en viktig del av helheten när vi sedan 

sammanställer antalet böcker utifrån de faktorer (se nedan) vi tar hänsyn till i vår 

undersökning. 

 

 

4.3.2 Analys av recensionerna 

 

I analysen av recensionerna kommer vi att titta efter tre faktorer. Dessa är genre, ålder samt 

kön. Bergström och Boréus påpekar också, som tidigare nämnts, att det i princip går att 

räkna vad som helst, friheten är stor.
84

 Vi har valt dessa faktorer eftersom vi anser att det är 

dessa vi kan få svar på, att de är möjliga för oss att mäta och för att de sedan ska kunna 

jämföras med de svar pojkarna lämnar i enkäten. Kön och ålder är viktiga för oss då vi 

kommer att titta på hur pojkarna förhåller sig till dessa utifrån vår teori, där Appleyard talar 

om delaktighet och identifikation. Han talar också om realism som något utmärkande för 

ungdomsläsaren, och dessa begrepp tillsammans gör att det blir intressant att undersöka 

vilka genrer som tas upp i den litteratur vi ska undersöka och hur våra informanter ställer 

sig till den.
85

 

 

I arbetet med att analysera recensionerna, har vi noggrant gått igenom och ”klassificerat” 

varje enskild recension. Vi har där noterat vilket kön författaren har och även bestämt 

detsamma på huvudpersonen/huvudpersonerna. När det gäller författarnas kön har vi, i de 

fall det varit otydligt, använt oss av de elektroniska uppslagsverken ALEX
86

 och 

Nationalencyklopedin för att finna information. Om någon författare saknades i dessa 

försökte vi, som en sista utväg, söka upp eventuella hemsidor. Har det funnits flera 

huvudpersoner av olika kön har vi kategoriserat dem i en egen grupp som vi har kallat 

”pojke/flicka”. När det gäller huvudpersonernas ålder har vi valt att dela in dem i tre 

grupper: barn 0-12 år, tonår 13-17 år samt vuxen 18 år-. Denna indelning föll sig naturlig 

eftersom du vid tretton blir tonåring och vid 18 års ålder räknas som myndig, det vill säga 

vuxen. 

 

Vid genrebestämningen av böckerna har vi läst igenom recensionerna ett antal gånger och 

märkt ut de ord som säger något om eventuell genre. Vi kallar dessa för nyckelord. I en del 

fall har det inte varit några större problem, exempelvis när det gäller fantasy, då det i de 

flesta fall anges klart och tydligt av recensenten att det rör sig om denna typ av bok. I andra 

fall har det vållat lite större bekymmer. Vi särskiljer exempelvis på ”krisromaner” och 

”vardagsliv” Skillnaden dem emellan är att krisromanen innehåller någon form av allvarlig 

fråga, exempelvis anorexi, misshandel eller drogproblem som den huvudsakliga 

handlingen kretsar kring. Under kategorin vardagsliv är det istället just de vardagliga 

sakerna i livet som står i fokus. Det kan handla om vänskap, föräldrar, skolan och så 

vidare, utan att det innefattar någon större avgörande livsfråga för personen eller 

personerna i boken. För att tydliggöra detta visar vi här ett exempel på nyckelord för en 

”krisbok” och en ”vardagslivsbok”: 
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Nyckelord: Genre: 

Flyktingar, förläggning, avvisning, flykt, 

utanförskap, odjur som jagar dem 

”Kris” 

Frånvarande föräldrar, tonårens bekymmer 

och glädjeämnen, skolmiljön, 

familjerelationerna, vardagen och 

händelserna i ungdomarnas liv, skolarbete, 

fritid och familjesituation, förälder med 

missbruksproblematik, förälskelse 

”Vardagsliv” 

  

Den översta boken är Odjuret av Kjell Genberg. Enligt recensenterna Elsa Hallbäck och 

Karoline Nilsson, är det här en berättelse om far och son som befinner sig på en 

flyktingförläggning i Sverige när de nås av ett avvisningsbesked.
87

 De flyr då och hamnar 

så småningom hos en samefamilj. De nyckelord vi tagit upp här beskriver en livssituation 

som handlar om känslan av att vara jagad, att få uppleva att bli avvisad från det land man 

flytt till när man inte har kunnat leva i sitt hemland. Vi bedömer detta som en ”krisroman”, 

då den i allra högsta grad tar upp frågor som är av livsavgörande karaktär. Den andra 

boken däremot, Fem kyssar och en fest av Pernilla Gesén, klassificerar vi som 

”vardagslivsroman”. Recensenterna Berith Svensson och Elisabeth Frank beskriver att den 

handlar om fyra tjejer i årskurs sju och hur deras liv ter sig, med inslag av 

tonårsproblematik som innefattar förälskelser och olika familjesituationer.
88

 Även om den 

innehåller nyckelorden ”missbrukande förälder” så anser vi att den tillhör genren 

”vardagsliv”, då andra ord som ”skolmiljön, familjerelationerna, vardagen och 

händelserna i ungdomarnas liv” gör att vi inte uppfattar att detta utgör den primära 

handlingen i boken. Istället verkar fokus ligga på de bekymmer och glädjeämnen som hör 

tonårslivet till. 

 

I några fall, där vi inte lyckats genrebestämma boken, har vi lagt den i en kategori vi kallar 

”obestämd”. Boken har då varit en blandning av allt för många genrer för att vi skulle 

kunna placera den i en särskild kategori.  

 

Det är lätt att göra ett par invändningar mot det tillvägagångssätt vi använt oss av här. Dels 

har vi utgått ifrån sekundära källor, recensionerna, istället för att läsa böckerna själva och 

dels är det fråga om en relativt subjektiv bedömning av dessa, även om vi med hjälp av vår 

analysmodell har försökt utföra ett så objektivt arbete som möjligt. Vi diskuterar detta 

vidare under avsnitt 4.5 Problem med undersökningen. 

 

 

4.4 Enkätundersökningen 
 

 

4.4.1 Val av informanter 

 

Vi beslutade oss för att utföra enkätundersökningen på två högstadieskolor. Urvalet av 

skolor är baserat på tillgänglighet för oss som uppsatsskrivare. Vi har inte valt orter 

beroende på till exempel storlek eller geografiskt läge. Vi har inte det fokus på vårt arbete. 

Ett arbete med annan inriktning kunde valt att jämföra en mindre ort med en större stad för 
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att se eventuella likheter och skillnader i informanternas svar beroende på bostadsort. Det 

hade även varit möjligt att välja ett invandrartätt område och en ort med få invånare med 

annan kulturell bakgrund, för att se vilken betydelse en sådan faktor kan ha för inverkan på 

bokval och läsintresse hos informanterna. Vi har dock inte valt denna infallsvinkel i vår 

undersökning, utan endast gjort ett nedslag i två svenska skolor på två mindre orter, väl 

medvetna om att samma undersökning på andra orter, bland elever med annan social och 

kulturell bakgrund skulle kunna ge ett helt annat resultat än det vi fått fram. Konsekvensen 

av detta innebär naturligtvis att vi inte kan uttala oss om något annat än just de svar som 

våra informanter lämnat.  

 

Orterna vi besökt,
89

 bägge landsorter, ligger i två skilda kommuner men inom samma län. 

A är den största orten i sin kommun med drygt 5 350 invånare. Den totala folkmängden 

ligger på cirka 14 200. Det finns två högstadieskolor varav vi besökte den ena av dessa. 

Den andra skolan ligger på annan ort. B är även den störst i sin kommun med drygt 3 700 

invånare. Den totala folkmängden uppgår till runt 10 000. Det finns endast en 

högstadieskola här. De skolor vi besökt är bägge kommunala. Vi har i undersökningen inte 

gjort någon jämförelse mellan skolorna eller tittat på andra faktorer än pojkarnas svar.  

 

Vi vill också påpeka att vår enkät inte gör anspråk på att vara representativ för alla manliga 

åttondeklassare i landet eftersom antalet informanter är få och baserat på snävt urval. Det 

är också viktigt att betona att tonårstiden spänner över relativt många år, och att det är stor 

skillnad på en 13-åring och en 18-åring vad gäller både fysisk och psykisk mognad och 

livssituation. Vårt val av endast en årskurs är gjort med tanke på att gruppen ska vara så 

enhetlig som möjligt, och för att de befinner sig i den målgrupp som den litteratur vi 

undersöker, riktar sig mot. Våra informanter har det gemensamt att de är jämngamla och 

befinner sig i en likartad situation, då de fortfarande går i skolan. Däremot kan de 

naturligtvis skilja sig mycket åt sinsemellan, beroende på individuell mognadsgrad och 

vilken övrig social kontext de lever i.    

 

 

4.4.2 Pilotundersökning 

 

På ett tidigt stadium insåg vi att vi behövde kontrollera att vår enkät verkligen fungerade. 

Sålunda beslutade vi oss för att använda oss av en pilotundersökning, i testsyfte. 

Anledningen var att vi ville veta om enkäten var bra utformad för målgruppen och för det 

vi skulle undersöka. Skulle pojkarna förstå vad vi menade? Hade vi lagt språket på en 

rimlig nivå? Borde vi ha fler eller färre frågor, både ur elevernas samt vårt eget perspektiv? 

Skulle vi kunna få ut något av deras svar?  

 

Vi tog kontakt med en lärare i B och bad att få använda oss av eleverna i hennes klass 

(årskurs sju) som försökskaniner. Dessa elever står vår målgrupp nära i ålder och vi ansåg 

att om de inte har några problem med att besvara enkäten så borde inte heller pojkar i 

årskurs åtta ha det. Judith Bell påpekar också i sin bok Introduktion till forskningsmetodik 

att enkäten bör kontrolleras mot en målgrupp liknande den som senare ska undersökas.
90

   

 

Innan vi delade ut enkäten berättade vi givetvis vilka vi var och varför vi kommit. Vår 

uppsats handlar om pojkars läsning av skönlitteratur och vi förklarade detta begrepp 
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muntligt. Vi talade även om att enkäten var anonym och bad att de skulle fråga oss om 

något var oklart. Vid pilottillfället fick både pojkar och flickor besvara frågorna, eftersom 

det var enklare för läraren och resultatet i detta fall inte skulle användas i undersökningen, 

utan bara utgöra en kontroll över själva enkäten. Vi upptäckte dock relevanta skillnader i 

pojkarnas respektive flickornas svar. Flickorna besvarade alla frågor och tycktes ta 

uppgiften på allvar, medan pojkarna undvek att svara på många frågor och verkade välja de 

svarsalternativ där de slapp svara på följdfrågor av motiverande karaktär. En del av dem 

lämnade också svar som var rent nonsens.  

 

Efter pilotunderökningen kunde vi konstatera att enkäten fungerade bra som helhet med 

antal frågor och själva förståelsen av dessa. Eleverna verkade inte ha några problem att 

förstå vårt språk heller. Det som var av störst intresse för oss var sedan vilka genrer 

pojkarna läste och där fick vi oftast rediga svar, även om några fyllt i alldeles för många 

alternativ. Det främsta hindret vi stötte på var oviljan att motivera. Enkäten innehöll ja- och 

nejfrågor där några av svaren skulle motiveras om du fyllt i rutan för ”ja”. Vi misstänkte, 

efter att ha gått igenom enkäterna ordentligt, att en del pojkar svarat nej på dessa frågor för 

att slippa motivera sig. Vi kan naturligtvis inte till 100 % säga att det faktiskt var så, men 

vi fick en sådan känsla helt enkelt. Vi bestämde oss därför, på grund av detta, att ändra 

enkäten så att motivering krävdes för både ett jakande och ett nekande svar. 

 

 

4.4.3 Enkätkonstruktion 

 
Vid konstruktionen av enkäten har vi till viss del utgått ifrån Appleyards tre kriterier, 

delaktighet och identifikation, realism och eftertanke, som vi tar upp i vårt teoriavsnitt då 

vi vill undersöka om dessa äger relevans för våra informanter.
91

 Vi har även utformat 

frågorna med faktorerna kön, ålder och genre i åtanke, vilka är de element som vi tror oss 

kunna utläsa av BTJ:s recensioner och som vi behöver för att utföra en jämförelse mellan 

intresse och utbud. I vårt analysavsnitt kan vi sedan diskutera dessa faktorer tillsammans 

med Appleyards teori som bakgrund. 

 

Vi har valt att använda oss av både öppna frågor, där informanten har möjlighet att ge svar 

med egna ord, och icke-öppna frågor, där fasta svarsalternativ anges. Trost varnar dock för 

att öppna frågor kan ställa till problem. Det kan bland annat vara besvärligt att läsa 

informantens handskrift och därmed också svårt att tolka svaret. Många tycker också att 

det är jobbigt att besvara den typen av frågor, och låter därför helt enkelt bli.
92

 Han talar 

också om samma fenomen då det gäller följdfrågor av det öppna slaget då han menar, 

precis som ovan, att många låter bli att svara. Särskilt i de fall då den svarande ombeds att 

”motivera” sitt svar. Trost menar här att det då är ”…lätt att avge ett svar på huvudfrågan 

som inte innebär någon öppen följdfråga.”
93

 Trots dessa betänkligheter har vi alltså valt att 

ha öppna frågor och dessutom av följdfrågekaraktär. Anledningen är att vi ibland har 

önskat få ett mer utredande svar. Vid pilotundersökningen visade det sig dock att det var 

dumt att trotsa varningen. Vi ändrade därför frågorna så att det krävdes motivering oavsett 

vilket svarsalternativ som valts. Vi ville gärna behålla motiveringsmomentet i hopp om att 

utvinna kommentarer som kan vara av intresse för vår analys. 
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Vi har försökt använda oss av ett språk som ska vara lätt att förstå. Trost menar att man bör 

använda sig av ”vanligt språk”, det vill säga vad som verkar naturligt för målgruppen och 

hålla sig borta från fackuttryck.
94

 Av det skälet använder vi oss av orden tjej/kille istället 

för pojke/flicka, för att undvika att informanterna exempelvis tycker att enkäten verkar 

barnslig eller töntig. I uppsatsen använder vi oss dock av orden pojke/flicka, då vi anser att 

tjej/kille är mer att betrakta som talspråk. Om vår målgrupp hade varit vuxna hade 

dessutom genreindelningen kanske sett annorlunda ut, då vuxna troligen har en större 

förståelse för begreppet genre och dess olika indelningar. 

 

Under fråga 4 i enkäten, där vi ber pojkarna svara på vilka genrer de föredrar, har vi gett 

dem olika förslag samtidigt som de under ”annat ämne” kan välja egna alternativ. Vi har 

försökt att inte vara för snäva och smala när det gäller genrerna. Vi vill undvika en lång 

uppspaltning av olika genrer som ingen orkar läsa eller välja ifrån. Dessutom vore det lätt 

att missa mycket och kanske även svårt för de som svarar på enkäten att särskilja de olika 

förslagen. Inom fantasyområdet finns till exempel en mängd underavdelningar, men vi har 

valt att bortse från det på grund av ovanstående orsaker. Vi har också lagt till förklarande 

ord vid ett par genrer, för att våra informanter ska förstå vad vi menar. Dock är det 

omöjligt att gardera sig mot subjektiva tolkningar. Vad en informant kan tycka är fantasy, 

kan av oss beskrivas som äventyr. Detta är en svaghet i enkäten och kan innebära att 

resultatet är missvisande, men vi kommer inte förbi detta dilemma. Vi vill dock redan här 

understryka att vi är medvetna om problemet.  

 

För att inleda enkäten beslutade vi oss för att fråga våra informanter om de tycker om att 

läsa. I kapitel 5 Reslutat och analys, kommer vi att titta lite närmare på vad de som svarat 

”ja” och de som svarat ”nej” på denna fråga har för åsikter angående några av våra andra 

spörsmål, till exempel vilka genrer de föredrar.  Vi kallar dessa informanter för läspositiva 

och läsnegativa. Syftet är att se eventuella likheter och skillnader i deras svar. 

 

Eftersom vi utförde recensionsanalyserna innan vi konstruerade enkäten, gav det oss 

möjlighet att använda oss av en genre i denna som vi skapat själva och valt att benämna 

”vardagsliv”. När vi arbetade med recensionerna upptäckte vi att många böcker var svåra 

att genrebestämma. De handlade om väldigt vardagliga saker. De tog upp saker som 

kompisar, familjeliv och hobbyaktiviteter utan att för den skull gå djupare in på något 

område. Spelade huvudpersonen exempelvis fotboll, så var det inte tillräckligt 

framträdande för att vi skulle välja att klassa boken som ”sportbok”. Fotbollen nämndes då 

bara i förbigående. Eftersom denna kategori visade sig vara den som flest böcker hamnade 

inom, efter avslutad analys, så valde vi att ha med den som genrealternativ i enkäten. 

Informanterna fick då en möjlighet att ange denna som ett favoritalternativ. För att 

förtydliga vad ”vardagsliv” innebär, lade vi till några ord inom parentes i enkäten, så att 

pojkarna skulle förstå vad vi menade.  

 

När det gäller de genrer vi använt i både recensionsanalysen och enkäten har vi främst helt 

enkelt utgått från vår egen förförståelse vi som bibliotekarier tillgodogjort oss i vårt 

dagliga arbete med skönlitteratur. I fallet med recensionerna följde vi även, som tidigare 

nämnts, recensenternas anvisningar, om det fanns sådana. Ibland hade vi alltså inget att 

säga till om. Stod det att boken var en kärleksroman eller en krigsskildring, så fick boken 

naturligtvis den klassificeringen. 
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Bortsett från ”vardagsliv” har inte resultaten av recensionsanalysen fått styra vilka 

genrealternativ vi har valt att ha med i enkäten eftersom vi då, till viss mån, hade styrt 

informanternas svar. På samma sätt hade vi inte några förutbestämda genrer framför oss 

när vi analyserade recensionerna. Ett resultat av detta är att vi bland recensionsböckerna 

fann fem titlar som vi klassificerade som ”äventyr”. I enkäten har däremot inte pojkarna 

fått det som alternativ att välja på bland favoritgenrer, då vi ansåg att informanterna kanske 

skulle få svårt att särskilja det från till exempel ”fantasy” och ”deckare/thriller/action”. Vi 

inser i efterhand att det var ett mindre klokt resonemang. Dels går det att ställa sig frågan 

hur eleverna särskiljer genrerna överhuvudtaget, och dels är det onödigt att anta att det 

skulle bli svårt för dem, vilket bevisas av att en pojke fyllde i äventyr på eget bevåg under 

”annat ämne”.  

  

Under 1.5 Förklaring av begrepp i första kapitlet förklarar vi i ganska breda ordalag vad 

ordet genre kan innebära. Inom litteraturen är den klassiska genreindelningen epik, lyrik 

och dramatik. Enligt Karl Viëtors avsnitt Den litterära genrehistoriens problem i boken 

Genreteori är det dock bättre att kalla olika ”arter” av till exempel lyrik, som visor, elegier, 

med mera, för genrer. Epik, lyrik och dramatik är inga ”inga konstskapelser” utan 

”skapande grundhållningar.”
95

 Romanen hamnar då som genre under epik. Även om vi ofta 

talar om romanen som en genre, enligt Bergsten och Elleström
96

, tänker troligtvis de flesta 

när de hör ordet i samband med litteratur, på något som särskiljer en roman från en annan, 

till exempel en kärleksroman, en skräckroman, en deckare och så vidare. Det är även så vi 

valt att tänka.  

 

Anders Öhman skriver i sin bok Populärlitteratur – De populära genrernas estetik och 

historia att …”genren kan liknas vid en kartbild som anger de viktigaste linjerna i det 

territorium som ska gestaltas. Men man kan även likna genren vid en bruksanvisning som 

antyder vilka frågor som kommer att ställas.”
97

 I just den här uppsatsen är genre något som 

tillskrivs romanen (vi har uteslutit andra former av skönlitteratur som till exempel poesi 

och serier) för att ge läsaren en indikation om vad de kan förvänta sig av boken. Vi kan 

säga att romanen är territoriet och genre är kartbilden eller bruksanvisningen. Detta kan se 

ut på olika sätt. Många av våra genrer talar ganska direkt om vad boken ska handla om, till 

exempel ”kärlek”, ”sport/idrott”, ”djur/natur” medan en del andra snarare går att beskriva 

med adjektiv. Kategorierna ”deckare/thriller/action” och ”skräck”, till exempel, skulle 

kunnat bilda en enda gemensam genre som kallas ”spännande böcker”. Naturligtvis kan en 

kärleksroman innehålla element av spänning som liknar deckarens, men detta är inget som 

läsaren kan utgå ifrån. En av de andra genrer vi har med i uppsatsen är ”historia”, vilket 

ger en sorts tidsaspekt, men inte säger något om till exempel handling.     

 

 I Populärlitteratur belyser Öhman med olika exempel sex moderna romangenrer. Han tar 

upp Deckare och thrillers, Kärleksromanen, Skräckromanen, Den historiska 

populärromanen, Fantasy samt slutligen Science Fiction.
98

 Vi har tittat i Öhmans bok i 

samband med enkätutformningen, men främst utgått ifrån våra egna huvuden. Vi har med 

hans sex kategorier i vår uppsats. Vi har visserligen slagit ihop ”action” med deckare och 

thrillers för att täcka in mycket under ”spänning”. Denna sammanslagning är vi vana vid 

från våra egna bibliotek, där även ”skräck” ingår. ”Skräck” har vi dock brutit ut. Våra 
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övriga genrer i enkäten är ”djur/natur”, ”humor”, ”krig”, ”krisroman”, ”sport/idrott” samt 

slutligen ”vardagsliv”.  

 

Arbetet med genrer var naturligtvis inte helt utan problem, vare sig i samband med 

recensionsanalysen eller enkäten. Genrer glider in i varandra. Hur ska en kärleksroman 

som utspelar sig på 1600-talet klassas? En humoristisk skildring av första världskriget? En 

bok om ett helt fotbollslag som löser ett brott? Vi har kanske dessutom missat genrer i 

enkäten som borde varit med, och så vidare. Detta gör att våra resultat naturligtvis bara 

gäller den här uppsatsen. En annan uppsatsskrivare skulle kanske göra en helt annan 

genreindelning och en annorlunda genrelista.  

 

 

4.4.4 Tillvägagångssätt 

 

Inför enkäten tog vi kontakt med berörda lärare på skolorna och undrade om de kunde ta 

emot oss. Väl på plats berättade vi för klasserna vilka vi var och varför vi kommit. 

Uppsatsen är fokuserad på läsning av skönlitteratur, något vi tog upp muntligt i 

klassrummen för att vara säkra på att alla förstod. Vi berättade också att enkäten var helt 

anonym och att de således inte behövde skriva sina namn. Enkäten delades sedan ut till 

pojkarna med en uppmaning att fråga oss om det var något de undrade över eller inte 

förstod. När alla var klara och lämnat in sina papper, tackade vi dem och läraren för deras 

hjälp. I och med att vi fanns på plats när enkäten gjordes undvek vi bortfall, något som 

annars lätt sker när informanterna ska skicka in sina svar. 

 

 

4.5 Problem med undersökningen 
 

Ett problem i arbetet med att genreindela de olika recensionerna var, precis som vi nämner 

i förrförra stycket, att det i vissa fall gick att placera en bok i flera olika kategorier. Vi fick 

då välja utifrån nyckelorden vart boken skulle hamna. Trots detta är det naturligtvis så att 

ett visst mått av subjektivitet kan ha påverkat resultatet. Det mest påtagliga exemplet gäller 

kategorin ”kärlek/relationer”, där vi endast fick fram sju böcker utifrån recensionerna. 

Samtidigt innehöll många titlar under ”vardagsliv” också kärlek (liksom de flesta böcker) 

men där vi anser att det inte var huvudtemat. I några fall lyckades vi inte bestämma genre 

alls utan dessa böcker fick hamna under kategorin ”obestämd”.  Ovanstående problem 

innebär naturligtvis att en person som upprepar samma undersökning skulle kunna placera 

samma bok i en helt annan genre. Det bör återigen påpekas att vi inte själva läst böckerna 

(åtminstone inte i samband med uppsatsen) utan endast utgått från recensionerna när vi 

genreindelade dem. Detta kan möjligtvis ses som en brist, men det är inte säkert att utfallet 

skulle blivit annorlunda med denna metod. En del böcker är svåra att kategorisera eller är 

de en blandning av så många olika genrer att det inte ens hjälper att läsa dem. Dessutom 

skulle det rent praktiskt blivit ett allt för tidskrävande arbete eftersom du då måste läsa alla 

böcker. Det går inte att endast läsa dem som är svåra att placera och samtidigt vara 

konsekvent. Alla böcker ska ha samma chans. Vi har därför valt att se recensenten som den 

enda allvetande personen i undersökningen och den eventuella förkunskap vi haft om vissa 

titlar har vi försökt bortse ifrån. 

 

När det gäller enkäten fick vi också vissa problem. Tack vare pilotundersökningen kunde 

vi dock rätta till detta, vilket vi också beskriver under stycket 4.4.2 Pilotundersökning. Vid 

en genomgång av den ”riktiga” enkäten upptäckte vi ett par nonsenssvar som indikerade att 
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eleven inte läst frågan ordentligt eller medvetet uppgett ett ”tokigt” svar. Två pojkar 

beskrev till exempel en film de sett istället för en bok. Vid frågan om vilka genrer de helst 

läste hade någon enstaka elev fyllt i fler alternativ än tre. Slutligen kan vi inte heller veta 

hur ärliga de var i sina svar. Tyckte kanske någon pojke att det var pinsamt att fylla i att 

han gillar läsning eller inte gillar läsning och därför kryssade i det motsatta, till exempel? 

Det kan vi inte veta och inte gardera oss mot heller. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi kommit fram till vid vår 

genomgång av BTJ:s recensioner av ungdomsböcker 2007 och från de enkäter vi delat ut 

bland pojkar i årskurs åtta. Vi analyserar resultaten utifrån den tidigare forskning vi 

redogjort för och utifrån vår teori. Vi diskuterar och besvarar också våra två första 

delfrågor: 

 

 Vilka olika genrer representeras i utgivningen av uHc- och uHceböcker år 2007? 

 Vad uppger ett antal pojkar i årskurs åtta att de vill läsa om när det gäller 

skönlitteratur?  

 

I kapitel 6 Diskussion och slutsatser, behandlar vi sedan den tredje delfrågan och besvarar 

både den och vår huvudfråga, vilket också leder fram till vår slutsats. 

 

 

5.1 Förklaring av diagram 
 

I diagrammen redovisas materialet både i absoluta tal (den lodräta axeln) och i procent 

(siffran som visas ovanpå staplarna i diagrammet). Av utrymmesskäl visas inte 

procenttecknet i diagram 11. 

 

Den sammanlagda summan av de verkliga talen stämmer naturligtvis, men vi har även, 

vilket nämns i stycket ovan, alla siffror i procent, något som inte alltid ger en exakt 

slutsumma på 100. Det förekommer en viss differens både ”upp” och ”ner”, vilket beror på 

att Excelprogrammet, som vi använt för att räkna ut talen i procent, avrundar till hela tal. 

Vi tycker dock att detta är bättre och att föredra i stället för en längre sifferrad med 

decimaler. Det innebär därför att det inte alltid går ihop vid en uträkning. Det kan ibland 

bli 98 % eller 102 %, till exempel. 

 

 

5.2 Recensionsresultat 

 

Under 2007 recenserades 146 ungdomsböcker i Bibliotekstjänsts sambindningslista, om 

man endast tar hänsyn till förstaupplagor, vilket är fallet i denna uppsats. En intressant 

jämförelse kan göras med Svenska Barnboksinstitutets (SBI) bokprovning 2007, vilken ger 

en helhetstäckande bild av barn- och ungdomsboksutgivningen i Sverige, till skillnad från 

BTJ som endast recenserar utvalda böcker. SBI konstaterar att det under 2007 gavs ut 195 

ungdomsböcker med reservation för att det kunde dyka upp några fler efter att 

bokprovningen utförts.
99

 Vi kan alltså se att BTJ täcker in en ganska stor del av den totala 

utgivningen. Här är det dock viktigt att inflika att siffrorna inte är helt kompatibla, då SBI:s 

statistik grundar sig på den faktiska utgivningen och vår undersökning endast tar upp de 

recensioner som publicerades i sambindningslistorna under samma år. Om vi antar att 

recensionerna som publicerades i slutet av året, och alltså gäller böcker som publicerades 

under 2008, täcker upp det bortfall som uppstår i början av detsamma, så får vi en siffra 

som ändå kanske är jämförbar.  
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5.2.1 Författarens och huvudpersonens könstillhörighet 

 

 
 

Av totalt 146 författare var 83 stycken kvinnor och 60 stycken män. De kvinnliga 

författarna har således fler titlar representerade i BTJ:s utbud av ungdomsböcker 2007. I tre 

fall kunde vi inte avgöra författarens kön.  
 

Anledningen till att denna faktor är med i vår undersökning är att vi funderade över om 

våra informanter fördrar att läsa böcker av män, och om vi kan härleda det till någon typ av 

identifiering, ett av de kriterier Appleyard menar är av vikt för den tonårige läsaren.
100

 I 

den litteratur som vi redovisar under kapitel 2 Litteratur och tidigare forskning, talar 

flertalet av författarna om att pojkar inte vill läsa sådant som eventuellt kan anses ”tjejigt”. 

Grahn & Ribacke ser till exempel en tendens till att pojkarna medvetet väljer sådan typ av 

litteratur som de anser mer manlig, för att påvisa skillnaden mellan könen, även om de inte 

alltid uttrycker det i klartext.
101

 Det är självklart långt ifrån säkert att de även räknar in 

författaren när de, medvetet eller omedvetet, funderar kring ”manlig litteratur”. 

 

I 76 böcker av 146 var huvudpersonen en flicka och i 45 stycken var denna en pojke. Med 

kategorin ”pojke/flicka” menas de fall då huvudpersonerna varit mer än en och av olika 

kön. Tre poster hamnade under kategorin ”obestämd”, vilket beror på att huvudpersonen i 

dessa tre fall är ett djur. Vi har inte brytt oss om att könsbestämma, i den mån det nu varit 

möjligt, eventuella djur. 

 

Hos SBI är respektive siffror 108 flickor och 44 pojkar, det vill säga mer än dubbelt så 

många böcker som handlar om flickor än om pojkar. Däremot innehåller SBI:s 

undersökning endast fem böcker där huvudpersonerna består av båda könen. Molloy 

påpekar det faktum att pojkar föredrar att läsa litteratur där huvudpersonen är av manligt 

kön och att de med största sannolikhet inte skulle läsa en bok med en kvinnlig 
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huvudperson.
 102

 Denna uppfattning stöds också av Karin Taube, som menar att pojkar är 

för stolta för att läsa om flickor. Läsning överhuvudtaget strider mot deras uppfattning om 

vad som är manligt, då de anser att det är ett kvinnligt ämne, till skillnad från matematik 

och fysik.
103

 Mot denna bakgrund är det intressant att här notera att utbudet inom 

ungdomslitteraturen i detta fall väger till pojkarnas nackdel. Om de också skulle visa sig att 

de föredrar att läsa böcker skrivna av män, ser situationen ännu något sämre ut. 

Diagrammet ovan visar att både manliga och kvinnliga författare till största delen skriver 

böcker om personer av samma kön som de själva. Utbudet av litteratur om pojkar skrivna 

av manliga författare består av 34 titlar. 

 

 

5.2.2 Huvudpersonens ålder 

 

 
 

Kategorin tonår innefattar 104 av 146 stycken böcker, vilket gör den överlägset störst. 

”Löpande” betecknar de böcker, totalt fyra stycken, där det av recensionen tydligt framgår 

att historien spänner över ett större antal år och även över mer än en ålderskategori. Ett 

(påhittat) exempel kan vara ”Boken följer Malin från barndomen till övre tonåren.” De 15 

böckerna under kategorin ”obestämd” betyder att det inte gått att fastställa vare sig exakt 

ålder eller åldersgrupp på huvudpersonen. I vissa böcker var det fler huvudpersoner än en 

och åldersskillnaden mellan dem var stor. I några fall var det djur som innehade 

huvudrollen och dessa har vi inte köns- eller åldersbestämt. 

 

Vi kan konstatera att de allra flesta böckerna, 104 stycken, hamnar inom kategorin ”tonår 

13-17 år”. Denna siffra kändes inte särskilt uppseendeväckande och vi gissar att den beror 

på att författarna anpassar sin litteratur till den målgrupp de vänder sig till. Sarland 

konstaterar dock att tonåringar gärna läser om personer som är i deras egen ålder eller 

något äldre.
104

 Detta faktum omnämner också Grahn & Ribacke i sin magisteruppsats, där 
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endast en av åtta informanter huvudsakligen konsumerar ungdomsböcker. De övriga växlar 

mellan ungdoms- och vuxenlitteratur.
105

 Det är därför något förvånande att endast 15 

böcker behandlade åldersgruppen ”18 år och äldre”, det vill säga vuxna. Vi trodde att det 

skulle bli några fler titlar i denna kategori, då den innefattar unga vuxna i 20-25-årsåldern. 

Vi anser att det borde vara intressant för författare att skriva böcker om denna åldersgrupp 

eftersom det är den tiden som möter tonåringarna härnäst i livet. På vägen mellan läsning 

av ungdoms- respektive vuxenböcker skulle dessa kunna fungera som övergångslitteratur. 

 

 

5.2.3 Genrer 

 

 
 

Genren ”vardagsliv” innefattar 40 böcker av 146, vilket gör det till den största kategorin. 

Den följs av ”krisromaner” och ”fantasy” med 26 respektive 21 poster. Efter detta kommer 

ett hopp ner till ”deckare/thriller/action”, elva titlar. Kategorier som hamnat under 

tiostrecket är bland annat ”historia” med åtta böcker, följt av ”kärlek”, sju böcker. 

”Obestämd” (totalt elva böcker) innebär att vi inte kunnat göra någon genreindelning, 

bland annat på grund av att boken varit möjlig att härleda till fler än en genre. I något fall 

gick det inte att via recensionen utläsa bokens tema. Resterande kategorier har ett fåtal 

poster vardera. 

 

Arbetet med att genrebestämma böckerna utifrån recensionerna var inte helt enkelt. Vart 

dras gränsen för om en bok ska placeras i kategorin ”vardagsliv” eller i kategorin ”kärlek”? 

Vi har, som redogjorts för i kapitel 4 Metod, noterat nyckelord i recensionerna som vi 

sedan utgått ifrån då vi placerat in böckerna i genrer. I de fall nyckelorden inte har gett en 

självklar uppfattning om vilken kategori boken skall tillhöra, har vi läst igenom hela 

recensionen för att slutligen ta ett beslut. Det innebär naturligtvis att ett visst mått av 

subjektivitet kan ha smugit sig in. En annan person hade kanske inte kategoriserat boken 

på samma sätt som vi gjort. För att göra fördelningen så objektiv som möjligt har vi gått 

igenom varje recension och dess nyckelord ett antal gånger. För att boken ska klassificeras 
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som ”kärlek” och inte ”vardagsliv” krävs att kärlek är det huvudsakliga temat. Har det i 

samma recension talats mycket om till exempel kompisar och skolan samtidigt som kärlek 

och förhållanden nämnts i förbigående, har vi klassat boken som ”vardagsliv”. 

 

Det känns inte speciellt överraskande att ”vardagsliv” är den genre som flest böcker 

hamnat inom. Det borde vara ett ganska naturligt tema när man skriver ungdomsböcker, att 

skapa berättelser som ungdomar kan identifiera sig med. Identifikation är något som visat 

sig vara viktig för den tonårige läsaren i den tidigare forskning vi tagit del av. I Anderssons 

magisteruppsats uppger informanterna att de gärna läser ungdomsböcker eftersom de kan 

identifiera sig med personerna i dem.
106

 Identitetsaspekten tas upp även av Appleyard, som 

menar att medan barn läser olika typer av genrer som äventyr, romantik och historia, så 

svänger intresset alltmer över till typiska ungdomsböcker ju äldre de blir. Dessa böcker tar 

upp ämnen som sex, död, synd och så vidare, och Appleyard hävdar att dessa läses av 

ungdomar då de är i just den fas av livet då de försöker skapa sig en egen identitet. 

Litteraturen ger dessa tonåringar exempel på olika sätt att vara och förhålla sig.
107

  

Det är dock viktigt att komma ihåg att även andra genrer, som till exempel fantasy, kan 

vara identitetsskapande. Grahn & Ribacke menar att fantasy ger pojkar en möjlighet att 

visualisera sin framtid genom att följa en fantasyfigurs uppväxt och utveckling till hjälte.
108

 

 

Krisromanerna tillhör den näst största kategorin i vår undersökning. Hit räknar vi böcker 

som innehåller någon form av krissituation, till exempel allvarlig sjukdom, missbruk eller 

självmordsförsök. Några av de böcker som vi funnit inom denna genre är Sally Grindleys 

Såld (barnarbete), Åsa Anderberg Strollos Bryta om (psykiskt sjuk förälder) och Peter 

Pohls Nu heter jag Nirak (sexuella övergrepp). Även SBI:s bokprovning ger uttryck för att 

det här är ett vanligt tema. De kommenterar särskilt att det är många mödrar som råkar illa 

ut i böckerna. De är psykiskt labila, de misshandlas, de är sjuka, de omkommer i bilolyckor 

och de tar sina liv.
109

 I vårt dagliga arbete som skolbibliotekarier upplever vi att vi ofta får 

frågor om den här typen av litteratur. Helst ska den också vara verklighetsbaserad. Många 

elever frågar oss om böcker som liknar Pojken som kallades det av Dave Pelzer. 

Författaren berättar i denna självbiografi om sin miserabla uppväxt i ett hem där han 

utsattes för grov misshandel, både fysiskt och psykiskt, av sin mor och där resten av 

familjen, inklusive fadern, närvarar utan att ingripa. Boken har blivit en bestseller i många 

länder och nämns ofta i sammanhang där man talar om en form av litteratur som kallas 

”misery lit” (literature), ”sanna böcker”, ”eländeslitteratur” eller liknande. I samtal med 

kollegor och lärare talar vi ofta om att detta är en form av litteratur ungdomar gärna vill 

läsa. Vi har därför sökt efter forskning i ämnet utan större resultat. Kristina Folkesson och 

Anna Lundberg har skrivit en magisteruppsats inom sina studier på Bibliotekshögskolan i 

Borås.
110

 De tar dock inte upp genrens utbredning i någon större utsträckning, då ämnet för 

deras uppsats är att undersöka vilken bild av kvinnor och män, i väst respektive Orienten, 

som ges i denna typ av böcker. De konstaterar dock inledningsvis att den är väldigt 

populär.
111

 Vi har noterat att många som arbetar med elever och litteratur i vår omgivning 

känner till denna genre, som i regel är en subgenre inom den självbiografiska litteraturen. 
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Vi menar därför att det inte är så förvånande att ”krisromanerna” i vår undersökning, som 

tar upp denna typ av ämnen i skönlitterär form, är relativt många till antalet. Det är ett 

populärt ämne och det skulle vara intressant om någon, kanske magisteruppsatsförfattare, 

undersökte genren närmare och framförallt hur populär den verkligen är bland ungdomar. 

På tredje plats hittar vi fantasylitteraturen. En genre som länge varit väldigt efterfrågad, 

vilket vi kan se tydligt, inte minst i de magisteruppsatser vi redogjort för tidigare.
112

 Där 

befinner den sig ständigt på topplistan, framförallt hos de manliga informanterna. 

Fantasyböcker ingår ofta i serier om flera titlar. Av de 21 böcker som fantasyklassades i 

vår undersökning är det endast fyra titlar som inte utgör en del i en serie, utifrån vad som 

kan utläsas av recensionerna. Vi befarade först att det skulle vara ett fåtal författare som 

lyckats få med flera titlar i samma serie i vårt recensionsunderlag, på grund av att serien är 

färdigskriven på originalspråk och sedan översätts till svenska och ges ut i relativt snabb 

takt. Detta visade sig dock vara fel. Det är endast två av fantasyförfattarna som har lyckats 

få med flera (två) titlar i samma serie i BTJ:s sambindningslistor 2007, nämligen Joseph 

Delaney (Väktarens lärling och Väktarens förbannelse) och Lian Hearn (Sagan om klanen 

Otori, del 4 och 5). Detta visar på en spridning och att det är många författare som skriver 

fantasyböcker.  

 

På fjärde plats, ett hopp ned från de genrer med flest titlar, återfinner vi 

”deckare/thriller/action”- böckerna. Elva stycken har vi räknat till här och det är föga 

förvånande att denna genre hamnar relativt högt upp på listan. Deckargenren har varit 

mycket populär bland vuxenlitteraturen under ett antal år. Även bland informanterna i den 

tidigare forskning vi redogjort för, har böcker med denna typ av innehåll stått högt i kurs. I 

till exempel Anderssons undersökning är deckare den näst mest uppskattade genren efter 

fantasy bland pojkar i årskurs åtta och nio. Även bland flickorna i årskurs nio var deckare 

populära, dock utkonkurrerade av kärleksromaner.
113

 Mot denna bakgrund är det inte så 

märkligt att många ägnar sig åt att skriva deckare och actionromaner. Potentiella läsare 

verkar finnas. Vad som däremot förvånat oss i denna delfråga är att det skrivs så få 

renodlade kärleksromaner, då kärlek verkligen är ett ämne som berör ungdomar. Många 

upplever under denna period i livet sin första förälskelse med allt vad det innebär av både 

lycka och sorg. I den forskning vi tittat närmare på är böcker om kärlek den absoluta 

favoritgenren för flickor, medan den inte står lika högt i kurs hos pojkarna.
114

 En förklaring 

kan vara att vissa böcker som skrivits med dessa kärlekstörstande flickor i åtanke, göms i 

den genre som vi benämner ”vardagsliv” enligt ovanstående resonemang om subjektivitet. 

Bland de genrer där vi har funnit minst antal recensioner är det bara en som vi tycker 

sticker ut och det är ”humor”. Vi upplever själva i vårt dagliga arbete i skolbiblioteket att 

humor är en genre som eleverna, oftast pojkar, frågar om. I Anderssons uppsats tillhör de 

humoristiska Bert-böckerna, av Sören Olsson och Anders Jacobsson, de mest populära 

titlarna bland högstadieeleverna.
115

 I Bergstens uppsats är ”rolig” ett av de ord som valts 

ofta av informanterna för att kategorisera en bra bok. (Dock kraftigt utkonkurrerat av 

”spännande”.)
116

 Vi kan finna fler belägg i den tidigare forskningen för att humor är något 

som efterfrågas, därför tycker vi det är konstigt att inte fler författare ägnar sig åt den 

genren. I vår undersökning finner vi bara en bok med sådant innehåll att vi har valt att 

klassificera den som ”humor”, och det är Sex av ovan nämnda Olsson & Jacobsson. Titeln 

är sjätte delen i serien om tonårspojken Emanuel. BTJ:s recensent Staffan Engstrand 
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skriver om boken att ”Komikfaktorn är mycket hög…”
117

, men även mer allvarliga saker 

som alkoholproblem tas upp. Vi har dock lyckats utläsa av recensionen att det är humorn 

som står i centrum och har därför valt att ge boken den genretillhörigheten. Här vill vi 

också påpeka att även en del av de andra böckerna innehåller humoristiska inslag men inte 

i den mängd att vi har valt ”humor” som genretillhörighet för dessa. Ett par exempel är 

Ann Brashares Systrar i jeans – fjärde sommaren och Cecily Von Ziegesars Gossip Girl  - 

ingen gör det bättre, som vi har placerat i genren vardagsliv. Sammanfattningsvis när det 

gäller utgivningen klassificerad i genrer, var resultatet med ”vardagsliv”, ”krisromaner” 

och ”fantasy” i topp ganska väntat, om man tänker på krisromanerna som en form av 

”misery lit”. Detta är böcker som vi själva upplever att ungdomar efterfrågar. Det behöver 

naturligtvis inte vara så att det som efterfrågas är det som författarna skriver om, men i 

detta fall verkar det stämma ganska bra överens. Det som överraskade oss var att inte fler 

skriver renodlade kärleksromaner och humorböcker. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

vi endast undersökt en del av den totala ungdomsboksutgivningen och detta under bara ett 

år. Under de föregående åren kanske dessa genrer innehöll fler böcker. Våra informanter 

har därför naturligtvis fler titlar att välja av i de olika genrerna än endast de vi redovisar i 

vår uppsats. 

 

 

5.3 Enkätredovisning 
 

Här följer resultat och analys av den enkätundersökning vi genomfört bland pojkar i 

årskurs åtta. Antalet informanter som besvarat enkäten är 62 stycken. Vid citat från 

enkäten har vi i en del fall rättat till meningar så att texten blir läsbar.  

 

 

5.3.1 Nöjet av att läsa skönlitteratur 

 

Fråga 1. Tycker du att det är roligt att läsa skönlitterära böcker? 

 

 

                                           
117

 BTJ 2007:8 s. 96. 

15 %

37 %

47 %

2 %

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Nej Ibland Ej svar

Antal svar

Diagram 5. Tycker du att det är roligt att läsa skönlitterära böcker? 
(angivet i antal och procent)



39 

 

Ungefär hälften av våra informanter, 29 stycken, tyckte att det ibland var roligt att läsa 

skönlitteratur. Huruvida det var roligt eller inte berodde för en del på vilken bok det 

handlade om, om den var spännande eller vilket humör de var på. Några sa sig ibland bli så 

uppslukade av en bok att de inte ville sluta läsa. 23 informanter svarade nej på frågan om 

de tyckte om att läsa, oftast med motiveringen att de inte var intresserade eller helt enkelt 

tyckte det var tråkigt. Nio stycken uppskattade läsning och tyckte det var spännande, något 

som satte igång fantasin eller fick dem att glömma världen runt omkring. En person hade 

fyllt i både ”nej” och ”ibland”. Detta räknar vi som ”ej svar”. 

 

När det gäller de informanter som svarade att de ibland tyckte det var roligt att läsa 

skönlitteratur och hade motiverat varför, verkar de flesta ha insett att läsning kan vara 

trevligt beroende på bokens kvalitet och om ämnet är intressant. Även om läsning kanske 

inte är ett intresse i sig vet de att böcker kan vara olika. Det finns bra och mindre bra 

böcker och det finns böcker som handlar om saker som tilltalar dem genremässigt och 

böcker som inte gör det. Dessa pojkar har lämnat eller aldrig upplevt det stadium där en 

vanlig kommentar kan vara ”Det finns bara tråkiga böcker” eller något liknande. De läser 

gärna ifall boken är bra (efter deras kriterier) eller om den berättar om något som de gillar, 

till exempel kärlek eller fotboll. Ett par informanter (bland dem som svarat ”ibland” och 

”ja” på frågan) hade i sin motivering skrivit att de inte längre läste så mycket. Möjligt är att 

de då haft en ganska intensiv läsperiod tidigare och kanske tröttnat. En annan anledning 

kan vara att de har läst mer varierat, för att med åren bli mer kritiska och snäva i sina val 

av böcker och därför nu har svårt att finna litteratur som lockar dem. Slutligen skrev en hel 

del pojkar att det gärna läste om bara boken var bra eller spännande. Detta kan innebära 

ganska mycket, från att boken har en bra och spännande handling till att den är uppbyggd 

eller skriven på ett sådant sätt att den lockar till fortsatt läsning.  

 

De informanter som svarade nej på frågan motiverade främst detta med att läsning var 

tråkigt eller att de helt enkelt inte gillade det. Molloy nämner i sina båda böcker När pojkar 

läser och skriver och Att läsa skönlitteratur med tonåringar att till exempel tråkigt inte 

behöver betyda bristande intresse för läsning utan bristande förmåga.
118

 En elev med läs- 

och skrivsvårigheter tycker säkert ofta att det är tråkigt att läsa för att det är svårt för 

honom eller henne. Endast två av våra informanter svarade att det var jobbigt att läsa. Vi 

vet alltså inte hur väl Molloys teori stämmer. En utav dessa två elever skrev dessutom att 

det var svårt för honom att läsa svenska böcker eftersom han själv inte kom från Sverige 

ursprungligen. Tyvärr vet vi inte om denna elev även har svårigheter att läsa böcker på sitt 

eget språk. Möjligt är att åtminstone någon mer pojke helt enkelt tycker läsning är trist för 

att det föreligger problem att ta till sig en text på grund av läs- och skrivsvårigheter eller 

språkförbistring. Kanske detta motstånd försvinner när läs- eller språkkoden knäcks. Vår 

enkät handlar endast om skönlitteratur och två informanter som ringat in ”nej” menade att 

de hellre läste facklitteratur. Detta tyder på viss insikt om litteratur eftersom de kunde 

särskilja skön- respektive facklitteratur utan att de båda formerna nämndes i frågan.  

 

Endast ett fåtal pojkar svarade ja på vår första fråga. Deras motivering var främst att 

läsning är spännande och kul. Detta kan innebära att de ser läsningen som ett verkligt 

intresse eller att de helt enkelt tycker det är okej att läsa. En informant hade svarat att ”Jag 

älskar Harry Potter….” och därför tyckte han det var roligt att läsa. Kanske gillar han 

andra böcker också eller kan Harry Potter bli en början till det? 
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Vi kommer, i följande frågor som behandlar könstillhörighet, ålder och genrer, titta extra 

på hur de svarat som tycker att det är roligt att läsa, respektive de som svarat att de inte 

tycker det är roligt, för att se om det finns likheter och olikheter i deras åsikter i dessa 

frågor. För att förenkla lite, framförallt med hänsyn till diagrammen, kallar vi de som gillar 

att läsa för läspositiva, och de som inte gör det för läsnegativa. 

 

 

5.3.2 Huvudpersonens könstillhörighet  

 

Fråga 2 a) Spelar det någon roll om bokens huvudperson är en tjej eller en kille? 

 

 
 

b) Om du svarat ja, läser du då helst om en tjej eller kille? 
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På fråga 2 a tyckte 43 pojkar att huvudpersonens kön inte hade någon betydelse. Det stora 

flertalet motiverade sitt svar med att det helt enkelt inte spelade någon roll. En del 

påpekade också att det var handlingen som var det viktigaste och en person ansåg även att 

det var bra att få lite variation genom att läsa böcker om både pojkar och flickor. Tre 

informanter hade på denna fråga lämnat mycket motsägelsefulla uppgifter och vi räknar 

dessa som ”ej svar”.   

 

16 informanter menade att det för dem spelade en viss roll vilket kön huvudpersonen hade. 

Av dessa 16 ville 13 läsa om pojkar och tre om flickor. Några pojkar, som svarat att de 

föredrog en bok med en manlig huvudperson, ansåg bland annat att flickböcker var tråkiga 

eller att pojkböcker ”…har mest action…”, men de flesta motiverade sitt svar endast med 

”jag läser helst om en person av samma kön”. Två informanter utvecklade resonemanget 

ytterligare och ansåg att det var bättre att läsa om en pojke eftersom ”Det är roligare att 

läsa när man känner igen sig.” Detta är något som talar för Appleyards teori om 

identifikation som något en läsare i tonåren ofta tycker är viktigt.
119

 Slutligen ville ett par 

pojkar ha litteratur om de intressen de hade (skateboard, vampyrer) och påpekade att dessa 

typer av böcker främst har pojkar som huvudpersoner. Eftersom de ville ha sådana böcker 

läste de främst böcker om pojkar. Frågan är hur de skulle ställa sig till liknande litteratur 

som tar upp ovanstående ämnen och faktiskt har flickor i huvudrollen, till exempel Gull 

Åkerbloms Pizza med svamp och ost och Amelia Atwater-Rhodes I nattens djungler? 

Tre informanter föredrog böcker om flickor. En av dem motiverade detta med att böcker 

om flickor oftast var mer intressanta. Ett litet tecken på att alla pojkar inte följer de 

stereotyper Sarland talar om
120

. Vi fick också kommentaren ”tjejer e snygga” som svar på 

frågan. 

 

De flesta av våra informanter tyckte alltså att huvudpersonens kön inte spelade någon roll. 

Deras främsta motivering var just detta, att det inte spelar någon roll. I ett tiotal enkäter 

poängterades det även att det var handlingen som var av betydelse, inte huvudpersonens 

kön. Vi tror att de flesta andra är av samma uppfattning även om de inte uttalat detta i 

enkäten. De svar vi fick stämmer inte speciellt bra överens med det vi bland annat läst i 

Molloys Att läsa litteratur med tonåringar och Taubes Barns tidiga läsning där det vid 

undersökningar visat sig att pojkar helst läser om pojkar, medan flickor är mer öppna till 

att läsa om pojkar.
121

 Vad kan en sådan stor skillnad i vår undersökning kontra 

ovanstående böcker bero på? Vi gissar att det för vissa informanter helt enkelt inte har 

någon betydelse. För andra kanske det känns oviktigt när de fyller i en enkät, men när de 

hamnar i en verklig situation, det vill säga när de står i bokhandeln eller i biblioteket och 

ska välja en bok, blir kanske kön ändå en avgörande faktor .  

 

Könstillhörigheten var något viktigare för de informanter som angett att de inte tycker det 

är roligt att läsa, än för de som sa sig gilla läsning, Bland dessa 23 som inte tyckte om att 

läsa menade sju stycken att könstillhörigheten spelade roll. Det rådde dock delade 

meningar om vilket kön huvudpersonen faktiskt skulle vara av. Tre ville helst läsa om en 

flicka och fyra om en pojke. Av de informanter som svarat att de gillar att läsa ansåg två av 

totalt nio stycken att denna faktor var av värde och att det skulle vara en manlig 

huvudperson.  
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5.3.3 Huvudpersonens ålder  

 

Fråga 3 a) Har huvudpersonens ålder någon betydelse? 

 

 
 

b) Om du svarat ja, i vilken ålder ska huvudpersonen vara? 

 

För drygt hälften av informanterna, 36 stycken, var huvudpersonens ålder inte speciellt 

viktig, medan 22 stycken tyckte att det var av betydelse. Många av dem som svarade nej 

ansåg, precis som i fråga 2, att handlingen är det mest betydelsefulla medan andra helt 

enkelt tyckte att det var irrelevant. Ja-sägarna var relativt överrens om att huvudpersonen 

skulle vara ungefär i deras egen ålder eller lite äldre. De flesta svarade att åldern skulle 

ligga någonstans mellan fjorton och tjugo. Gemensamt för deras motivering var just att det 

var roligare att läsa om någon i samma ålder. Fyra informanter hade fyllt i ”nej” på fråga 

3a, men i sin motivering angivit att de helst läste om unga människor. Vi har räknat in 

dessa under ”ej svar”. 

 

De flesta av våra informanter som svarat nej på frågan menade att åldern på 

huvudpersonen inte spelade någon roll. De svarade oftast att ”det kvittar” eller ”jag bryr 

mig inte om åldern”. Några påpekade att handling och bokens kvalitet var det viktiga. Om 

boken har en ”bra story” och är bra skriven är åldern oviktig. Någon informant uttryckte 

sig på följande vis ”Jag läser inte ålder på personen jag läser boken”.   

 

De informanter som svarade ja på frågan ville helst att huvudpersonen skulle vara i deras 

egen ålder eller några år äldre. En pojke menade att ”Jag vill inte läsa om något barn eller 

gamling.” Detta ser vi exempel på även hos Grahn & Ribacke och Sarland, även om den 

senare påpekar att tonåringar också gärna läser om vuxna
122

 En annan pojke tyckte att ålder 

egentligen inte spelade någon roll, men att det var mer intressant att läsa om personer i 

tonåren för ”…man kan få läsa om saker man fått uppleva själv, samma problem o.dyl.” 

Återigen finner vi uttalanden som talar för Appleyards teori om identifikation. 
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Här kan vi se att åldern på huvudpersonen är lite viktigare för dem som inte gillar att läsa, 

tio av 23 stycken, än för dem som gör det, där endast tre av nio tycker att det spelar någon 

roll. Återigen en faktor som är av mer vikt för de som inte gillar att läsa än för de som gör 

det, precis som med könstillhörigheten hos bokens huvudperson. Vi tror att det kan vara så 

att om man är positivt inställd till läsning, så är man lite av en allätare. Det vill säga att 

dessa elever inte bryr sig så mycket om yttre omständigheter. De gillar helt enkelt att läsa, 

medan det för de som är negativt inställda är viktigare att alla faktorer passar in, annars blir 

de inte lockade av att läsa boken överhuvudtaget. 

 

 

5.3.4 Författarens könstillhörighet 
 

Fråga 4 a) Spelar det någon roll om bokens författare är en kvinna eller en man? 

 

 
 

b) Om du svarat ja, läser du då helst en bok av en kvinna eller en man? 

 

För våra informanter hade författarens kön ingen betydelse. De flesta skrev som motivation 

att ”det spelar ingen roll, bägge könen kan skriva lika bra böcker” eller ”bara boken är 

bra spelar det ingen roll.” Några uppgav också att de inte tittade efter vem som skrivit 

boken. De fyra posterna under ”ej svar” betyder att vi fått motsägelsefulla uppgifter. 

 

Tanken bakom denna fråga var att undersöka om vi kunde dra Appleyards teori om 

identifikation så långt som till att innefatta även författarens kön. I den tidigare forskningen 

har vi sett att ungdomar gärna vill identifiera sig med karaktärerna i en bok. För framförallt 

pojkar tycks det vara viktigt att bokens huvudperson är av manligt kön, och Molloy talar  

även om att boken bör ha ett ”manligt tema” för att locka dem.
123

 Betyder det att 

informanterna också föredrar manliga författare? Enkäten visar alltså att så inte är fallet. 

Pojkarna verkar inte bry sig och en av dem skriver ”Både kvinnor och män kan skriva bra 

                                           
123

 Molloy 2003, s. 70. 

0

94 %

6 %

0

10

20

30

40

50

60

70

Ja Nej Ej svar

Antal svar

Diagram 9. Spelar det någon roll om bokens författare är en kvinna eller en man? 
(angivet i antal och procent)



44 

 

böcker”. I litteraturen vi läst har vi inte heller sett några belägg för att pojkar föredrar 

böcker skrivna av män. 

 

 

5.3.5 Favoritgenrer 

Fråga 5. Ringa in max 3 ämnen du gärna läser om när det gäller skönlitteratur. 
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Den genre som fick flest röster var ”humor”. Totalt hade 31 stycken informanter svarat att 

de gärna läste denna typ av böcker. På delad andra plats kom ”krig” och ”sport/idrott” med 

26 röster vardera, följt av ”deckare/thriller/action”, 21 röster. Efter detta kommer ”skräck” 

med 18 röster och därefter ”fantasy”, 16 röster. Under tiostrecket följer ”science fiction” 

med nio röster, ”kärlek/relationer”, sex röster, ”krisromaner”, fem röster, ”vardagsliv” och 

”djur/natur”, tre röster vardera samt ”historia” på sista plats med två röster. Slutligen hade 

en informant fyllt i ”äventyr” under ”annat ämne”. Några pojkar hade även fyllt i ”bilar” 

och ”speedway”. Vi vet inte om de avser en faktabok eller en skönlitterär bok därför 

hamnar de utanför resultatet. Detsamma gäller den person som fyllt i ”Microsoftböcker”.  

 

Tre informanter hade ringat in alldeles för många genrer. Dessa svar har vi valt att räkna 

bort. Fyra pojkar hade endast röstat på två genrer och tre valde att bara fylla i ett alternativ, 

men de flesta, 52 stycken, fyllde i enkäten enligt uppmaning.  
 

Humorböcker fick flest röster i enkäten, och som vi tidigare sett i bland annat Bergstens 

uppsats, är roliga böcker något som uppskattas av tonåringar. Hon har kommit fram till att 

rolig är ett känsloläge som eftersöks.
124

 Därmed inte sagt att humor är en populär litterär 

genre och vi funderar över om det verkligen är humorböcker, till exempel Bert-böckerna, 

våra informanter menar eller om de helt enkelt blandar ihop genren med känslan att de 

gillar roliga böcker. Även en fantasybok, till exempel, kan vara rolig. Vi kan i alla fall 

konstatera att informanterna efterfrågar humoristiska böcker.  

 

”Krig” samt ”sport/idrott” är två andra genrer som fick många röster. Här ser vi ett uttryck 

för det identitetsskapande Appleyard talar om. Det vill säga att pojkar respektive flickor 

väljer att läsa den typ av litteratur där de kan finna förebilder för sitt framtida liv att 

identifiera sig med.
125

 Appleyard nämner just krig och sport som typiska manliga genrer 

som tilltalar pojkar i detta avseende.
126

 Spänningsböcker överlag hör till dessa genrer 

därför är det mindre förvånande att ”deckare/thriller/action” och ”skräck” är de kategorier 

som följer sedan i popularitet hos våra informanter.  

 

”Fantasy”, den genre vi trodde skulle hamna högst upp, kommer först på femte plats. I de 

magisteruppsatser vi använt oss av har fantasy varit, om inte den mest populära, så i alla 

fall en stor favorit hos pojkar. I Grahn & Ribackes undersökning till exempel, där endast 

pojkar deltar, är fantasy den mest lästa genren. Uppsatsförfattarna ser detta som sätt för 

pojkarna att befästa sin manliga identitet, då de talar om att dessa ser spännings- och 

fantasyberättelser som litteratur riktad till dem, pojkarna.
127

 

 

Resterande genrer har fått mindre än tio röster vardera. ”Kärlek”, till exempel, svarade 

endast sex pojkar att de gärna läste om. Vi är inte överraskade över detta, då vi tidigare sett 

att lika mycket som de vill förknippas med ”manlig” litteratur, lika lite vill de 

sammankopplas med den kvinnliga motsvarigheten dit kärleksromaner brukar räknas. 

Grahn & Ribacke skriver om sina informanter att ”Vissa hävdar också bestämt att de inte 

själva skulle läsa böcker för flickor, vilka de menar ofta handlar om kärlek eller hästar.”
128

 

Författarna ser detta som ett sätt för pojkarna att särskilja sig från flickorna när det gäller 
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identitet. Vi vet naturligtvis inte om våra informanter känner på samma sätt eller om de 

bara ser andra genrer som mer intressanta. Det skulle i alla fall kunna vara en förklaring. 

 

Enligt Appleyard söker tonåringar ofta, som tidigare påpekats, karaktärer de kan identifiera 

sig med. Hans erfarenhet är att de även vill ha litteratur som innehåller realistiska inslag, 

till exempel att det inte är någon form av övermänniskor det handlar om, utan helt vanliga 

människor i helt vanliga situationer.
129

 Vi trodde därför att vardagslivs- och krisromaner 

skulle få några fler röster, eftersom i synnerhet vardagslivsromaner handlar om just vanliga 

människor i vardagen.  De borde således tilltala våra informanter. I vår enkät fick dessa 

genrer bara fem respektive tre röster var. Möjligt är att denna litteratur, precis som böcker 

om kärlek, uppfattas som typiska ”flickböcker” av pojkarna i vår undersökning och därför 

kommer långt ner på listan. En annan förklaring är att de inte förstod vad vi menade med 

”vardagslivs- och krisromaner”, även om vi infogat förklarande ord i enkäten, och därför 

inte valt dem i någon större utsträckning.  

 

De informanter som var positivt inställda till läsning var mest intresserade av att läsa 

”deckare/thriller/action” (fem stycken) och ”fantasy” (fem stycken), där det också fanns ett 

visst utbud i BTJ:s listor under 2007. I övrigt fördelade sig rösterna jämnt över genrerna 

med någon eller ett par röster vardera. Ingen av dessa pojkar ville läsa om ”djur/natur” 

eller ”historia”. Det var heller ingen av dem som hade något eget förslag under ”annat 

ämne”.  

 

Bland de som var negativt inställda till läsning fick ”humor” (13), ”krig” (12) och 

”sport/idrott” (9) flest röster. Tre genrer där utbudet i BTJ:s listor var väldigt dåligt 2007. 

Andra populära genrer bland dessa var ”fantasy”, där det fanns ganska bra utbud och 

”science fiction”, där det återigen var sämre beställt med böcker. Ingen av dem ville läsa 

historiska romaner, men däremot återfanns den informant som angivit äventyr under ”annat 

ämne” i denna grupp.  

 

Det är intressant att se att de läsnegativa helst ville läsa böcker i de genrer där det fanns 

sämst utbud. Återgår vi till tanken vi presenterade inledningsvis, om att en bra bok som 

läsnegativa pojkar kan tänka sig att läsa och förhoppningsvis uppskatta, eventuellt kan 

locka till fortsatt läsning, ser vi att utbudet är dåligt. Det kanske också förhåller sig på det 

viset att dessa pojkar tycker att läsning är tråkigt just för att de inte hittar böcker som 

intresserar dem. 
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5.3.6 Jämförelse mellan utbud och efterfrågan av genrer 

 

 
 

Vid en jämförelse mellan utbud och intresse av olika litterära genrer kan vi se i diagram 11 

att dessa inte är helt samstämmiga. De två genrer som representerades med flest titlar, 40 

respektive 26 stycken i Bibliotekstjänsts sambindningslista, ”vardagsliv” och 

”krisromaner” angavs i låg grad av våra informanter. Omvänt fanns det få böcker i de 

genrer som pojkarna främst svarade att de ville läsa. I kategorin ”humor” som var den mest 

önskade med 31 röster, återfann vi endast en bok. ”Krig” och ”sport/idrott” som också var 

populärt visade också på en stor differens mellan antal tillgängliga titlar och intresse hos 

informanterna. Även ”skräck” som informanterna föredrog i relativt hög grad, var dåligt 

representerad hos BTJ.  

 

Bland favoritgenrerna hos eleverna stod också fantasy högt och här finner vi ett utbud som 

motsvarar detta. Bland ”deckare/thriller/action” som också var populärt, finns det ett antal 

böcker att tillgå, men de är dock inte så många. Bortsett från ”fantasy”, är det bland de 

genrer som representeras minst, både hos elever och i recensionerna, som vi kan se att 

utbud och intresse möter varandra bäst. Vi kan alltså konstatera att det under 2007 inte 

distribuerades så många titlar från BTJ inom de genrer som våra informanter uppgav att de 

helst ville läsa, med undantag av fantasy. Det är dock viktigt att komma ihåg att de ändå 

har ett antal titlar att välja bland, även om utbudet inte är så stort inom en viss genre. 

Skräckläsarna tillgodoses till exempel trots allt med fem nya titlar detta år. 

 

För att ytterligare belysa sambandet mellan utbud och efterfrågan i vår undersökning, har 

vi valt att undersöka rangkorrelationskoefficienten i de resultat vi fått fram. 

Rangkorrelationskoefficienten (𝝆) är ett beskrivande mått som talar om ifall det finns ett 

siffermässigt samband mellan två variabler, i detta fall utbud av litterära genrer i 

förhållande till efterfrågan från våra informanter.
130

 För 𝝆 gäller att: 

 

 𝝆 varierar mellan -1 och + 1. 
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 Om 𝝆 är mellan 0 och +1 är förhållandet mellan variablerna åt det positiva hållet. 

(Ju större efterfrågan, desto större utbud.) 

 

 Om 𝝆 är mellan 0 och -1 är förhållandet åt det negativa hållet. (Ju större 

efterfrågan, desto mindre utbud.) 

 

 𝝆 är 0 om det inte finns något särskilt samband mellan variablerna.
131

 

 

För att räkna fram värdet på rangkorrelationskoefficienten har vi använt oss av följande 

formel
132

:  

 

𝝆 =
𝒏 𝒙𝒚 −   𝒙 𝒚

  𝒏 𝒙𝟐 −  ( 𝒙)𝟐  𝒏 𝒚𝟐 −  ( 𝒚)𝟐 
. 

 

 

Vi har dock varit tvungna att utesluta kategorierna ”Annat ämne” och ”Äventyr”, då vi inte 

hade något utbud respektive efterfrågan för dessa genrer att jämföra med. Vi har först 

rangordnat genrerna och räknat ut de värden som sedan ska användas i beräkningen: 

 

Tabell 1. 

 Genre Efterfrågan Utbud       

  x y xy x^2 y^2 

Humor 12 1 12 144 1 

Krig 10,5 2 21 110,25 4 

Sport/Idrott 10,5 4 42 110,25 16 

Deckare/Thriller/Action 9 9 81 81 81 

Skräck 8 6 48 64 36 

Fantasy 7 10 70 49 100 

Science Fiction 6 4 24 36 16 

Kärlek 5 7 35 25 49 

Krisromaner 4 11 44 16 121 

Djur/Natur 2,5 4 10 6,25 16 

Vardagsliv 2,5 12 30 6,25 144 

Historia 1 8 8 1 64 

  78 78 425 649 648 

            

Summa (n): 12         

 

Utifrån dessa värden ger oss formeln 𝝆 = -0,5795, här avrundat till -0,58. Som vi sett ovan 

betyder en negativ rangkorrelationskoefficient, vilket det är fråga om i vårt fall, att värdena 

också är negativa i förhållande till varandra. Vi kan alltså konstatera att det finns en 

relation mellan våra variabler som visar att ju större efterfrågan är på olika genrer från våra 

informanter, desto mindre är utbudet. Vår koefficient, -0,58 ligger nästan mitt emellan 0 

och -1, vilket innebär att det finns ett tydligt samband, och vi kan framförallt slå fast att det 
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inte finns någon positiv koppling mellan utbud och efterfrågan, vilket också diagram 11 

ovan visar. 

 

 

5.3.7 Eftertanke kring litterära upplevelser 

 

Fråga 6. Brukar du fundera över böcker när du läst klart dem? 

 

På fråga 6 uppgav 28 informanter att de inte funderade över boken de läst. 25 stycken 

svarade att de gjorde det ibland, medan nio stycken ringade in ja-alternativet. 

 

Eftertanke är ett av Appleyards kriterier för den tonårige läsaren. Han menar att det hänger 

ihop med den fas i livet som tonåringen befinner sig i, som kan beskrivas som en 

medvetenhet om sig själv och ett utforskande kring vem man är och hur man är i 

förhållande till sig själv och andra. Läsaren lämnar i denna ålder det stadium då själva 

upplevelsen är förtjänsten, till att använda sig av texten för att bland annat göra reflektioner 

om sig själv och sin omgivning.
133

 Den tonårige läsaren utnyttjar berättelsens figurer, deras 

motiv och känslor, för detta ändamål och ofta, enligt Appleyard, utgår de från den 

uppdiktade figuren som en verklig person. Som ett andra steg i tänkandet kring texter, 

försöker ungdomar ofta hitta ”meningen” med texten. Detta kräver lite mer då berättelsen 

måste tolkas i sin helhet, och det handlar i många fall om att läsaren försöker räkna ut vad 

författaren vill säga med sin text. Detta verkar ske stegvis, där ungdomsläsaren först läser 

texten rakt upp och ned, för att sedan fundera över dess djupare innebörd och därefter 

eventuellt försöka läsa ut författarens intention med den. Upptäckten att det kan finnas en 

”mening” i en text är en utveckling av tonåringens läsning och det är ungefär så långt 

ungdomsläsaren når i sina försök att tolka texter, menar Appleyard.
134

 

 

Denna fråga är ett försök från vår sida att åtminstone få någon bild av om våra informanter 

reflekterar över de texter de läser. Det hade varit önskvärt att få en djupgående uppfattning 

i frågan för att kunna relatera till Appleyards tankar i stycket ovan, men vi anser att det är 

svårt i denna typ av enkät med den aktuella målgruppen. Fler frågor kring just detta 

fenomen hade behövt ställas och för att riktigt kunna gå på djupet så tror vi att en 

intervjuundersökning är mer lämplig för denna typ av fråga. I efterhand ångrar vi att vi inte 

ställde några delfrågor kring detta. Vi kan se av svaret att nio pojkar funderar på böckerna i 

efterhand och att 25 stycken gör det ibland, men vi är inte säkra på vad de menar med det. 

Vi vet inte om det är berättelsen som helhet, om boken var bra eller dålig, ”meningen” med 

texten eller något annat som upptar dessa tankar, eftersom frågan är ställd på ett otydligt 

sätt.  

 

När det gäller de 28 informanter som svarat nej på frågan, undrar vi om det kan vara så att 

de svarat snabbt och impulsivt, men att de vid närmare betänkande hade kommit fram till 

att de faktiskt funderar över böckerna ibland? Vi tycker att någon form av reflektion borde 

dyka upp för dem efter att de avslutat sin bok. Det är dock möjligt att dessa informanter 

inte har uppnått den mognadsgrad än, som innebär att de utnyttjar berättelserna för att 

skapa sig en uppfattning om sig själva och sin omgivning och dess värderingar. Dock kan 

ju eftertanke, i Appleyards mening, ske också under själva läsningen. Utifrån vårt sätt att 

ställa frågan går det naturligtvis inte att dra slutsatsen att de informanter som svarat nej, 
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aldrig funderar och reflekterar över texten. Det kan ju självklart ske också under själva 

läsningen. 

 

 

5.3.8 Favoritböcker 

 

Fråga 7 a)Vilken är din favoritbok? 

              b)Varför är just den din favorit? 

 

På frågan om favoritbok var sju av pojkarna eniga om att Harry Potter av J.K. Rowling var 

bäst. Böckerna ansågs vara bra skrivna, spännande och ”fantasirika”. 21 stycken angav att 

de antingen inte hade någon favoritbok, att de inte visste eller att de hade många. Tre 

stycken svarade inte på frågan. De titlar och författare som nämndes var:  

 

Artemis Fowl (Eoin Colfer) (1 röst) 

Den siste mohikanen (James Fenimore Cooper) (1) 

BK Pantern (Bengt-Åke Cras) (2) 

Södergårdens Hockey Club (Bengt-Åke Cras) (1) 

Dalslandsdeckarna (Pia Hagmar) (2) 

Scorpia (Anthony Horowitz) (1) 

Berts dagbok (Anders Jacobsson/Sören Olsson) (1) 

Kungagraven (Mats Larsson) (1) 

Boeing 747 (Ulf Nilsson) (1) 

Pojken som ville vara människa (Jørn Riel) (1) 

Hover car racer (Matthew Reilly) (1) 

Harry Potter (J.K. Rowling) (7) 

Legenden om Darren Shan (Darren Shan) (2) 

En skejtares dagbok (Andreas Soneryd) (2) 

Kalla kårar (R. L. Stine) (2) 

Dracula (Bram Stoker) (1) 

Magikerns port (Jonathan Stroud) (1) 

Sagan om ringen (J.R.R. Tolkien) (3) 

Den underbara resan (Sven Wernström) (1) 

Mysterieböcker (1)
135

 

 

När det gäller informanternas motivering av favoritbok var ”för den är bra” det vanligaste 

svaret. ”Spännande” nämndes också, samt ”jag gillar ämnet”. Någon informant tyckte att 

boken var bra för att den var lättläst, medan ett ganska stort antal inte förklarade varför de 

tyckte om boken eller skrev att de inte visste. 

 

Två av informanterna nämnde ”speedway” som favoritbok. Vi misstänker att de menar en 

faktabok i ämnet. Det samma gäller den person som skrivit ”Microsoftböcker”. ”Die Hard 

2” (film) fick vi som svar i två av enkäterna. 

 

Det är intressant att notera att endast en av informanterna har en humorbok som favorit. 

När de valde favoritgenre (fråga 5) var det den kategori som fick flest röster, vilket alltså 

inte avspeglas här. Denna informant motiverar också sitt val med att det är humorn som 

står i centrum för detta. Han lämnar följande kommentar till vilka böcker han föredrar 

                                           
135

 I förteckningen över informanternas favoritböcker har vi själva i de flesta fall lagt till författarens namn.  



51 

 

”Roliga böcker som Berts dagbok. Den är bra.” Precis som Bert-böckerna innehåller annat 

än bara humor, finns det naturligtvis litteratur där det är tvärtom, det vill säga, genrer som 

även innefattar just humor utan att för den skull klassas i den genren. Den pojke som tyckte 

om Wernströms Den underbara resan motiverade sitt val med att ”den är spännande, rolig 

och bra”. Vad som är roligt eller ej är naturligtvis också subjektivt. Faktum kvarstår dock. 

Det är inte humorböckerna som dominerar när det gäller favoritböcker, vilket kan ha flera 

orsaker. Även om roliga böcker är favoritgenren överlag, kan det vara så att en enskild bok 

ur en annan kategori överglänser alla andra och därför intar förstaplatsen. Vi har också 

funderat på om det vid frågan om favoritgenrer är lätt att fylla i just humor, därför att man 

spontant tänker att ”det gillar jag, det är kul”, och att den genren därför har fått oförtjänt 

många röster. En annan orsak skulle kunna vara att det helt enkelt inte ges ut så många 

humorböcker, och att underlaget att välja bland därför är mycket litet.  

 

Fantasy dominerar bland favoritböckerna. Mycket tack vare Rowlings Harry Potter-serie, 

men det nämns även några andra titlar som Artemis Fowl, Magikerns port och Sagan om 

ringen.  Ett ganska väntat resultat då böckerna om Harry Potter har toppat försäljningslistor 

världen över under ett antal år, och de läses och uppskattas av väldigt många ungdomar i 

den här åldern. ”Den är så bra skriven så man får egna bilder i huvudet”, skriver en 

informant. En pojke menar att ”Den är spännande och det finns mycket mer som händer än 

i filmen. Man förstår vad som händer för det är en mycket detaljerad handling.” och 

ytterligare en pojke påstår att ”Den är spännande för att man vet inte om Harry Potter 

kommer att överleva eller inte? Och Kommer Lord Voldemort att dö? Och den boken är 

fantasyrik.”  Spänningsmomentet och författarens noggranna beskrivningar verkar vara det 

som tilltalar informanterna mest. Överlag är spännande böcker populärt, sett till 

ovanstående lista, som även innefattar rysare, skräckböcker, deckare och thrillers. Detta är 

något som vi också tydligt sett i den tidigare forskning vi tagit del av. Där talar pojkar 

oftast om fantasy och spännande böcker när de ska beskriva vilken typ av litteratur de 

föredrar.
136

 Appleyard menar, som tidigare sagts, att tonårspojkar läser böcker med 

spänningsinnehåll, som deckare, science fiction, krigsskildringar och även sport, som ett 

led i att finna den egna manliga identiteten och på motsvarande sätt läser flickor mer 

kärleksskildringar.
137

 Detta förklarar kanske också varför vi inte kan finna en enda 

kärleksroman bland våra informanters favoritböcker. En annan förklaring kan vara att 

pojkar inte gärna tycks vilja läsa något som anses vara ”tjejböcker”, dit böcker om kärlek 

anses räknas. De vill åtminstone inte medge att de tycker om den typen av böcker.
138

 

 

Vi kan konstatera att favoritlistan domineras av böcker för mellanåldern (Hcg 9-12 år), och 

böcker för ungdomar (uHc/uHce 13 år och uppåt) Vi är lite förvånade över det relativt 

stora antalet Hcg- böcker. Våra informanter är något äldre och vi trodde att de skulle 

lämnat det stadiet. Å andra sidan kan det variera mycket i den här åldern, beroende på både 

läsförmåga och mognadsnivå. Ett par vuxenböcker har letat sig in på listan, Sagan om 

ringen och Dracula. Sagan om ringen är en fantasybok och som vi tidigare sett tycks det 

vara en populär genre. Gemensamt för fantasylitteraturen är att böckerna ofta är ganska 

omfångsrika när det gäller sidantal och vi funderar på om det kan vara så att hoppet från 

ungdomsbok till vuxenbok inte är så stort i denna genre. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att Tolkiens bok inte är helt lättläst. Kanske har informanten också fått hjälp 

i sin läsning genom att se filmatiseringarna av böckerna, som varit mycket populära under 

senare år? När det gäller Dracula är det svårt att veta vilken version det gäller. Den finns i 

                                           
136

 Jfr Lundblad & Vesterlund 1998, s.60, Andersson 1999, s. 47-48 och Grahn & Ribacke 2006, s. 54. 
137

 Appleyard 1991, s. 99. 
138

 Jfr Molloy 2003, s. 70. 



52 

 

förenklad bearbetning från ett förlag som ger ut lättlästa böcker, och kanske är det den som 

har varit aktuell i detta fall? Eftersom vi inte vet, utgår vi dock ifrån att det är originalet 

som informanten läst. En pojke har angett en Hcf-bok som favorit. Det är Ulf Nilssons 

Boeing 747.  Valet av en Hcf-klassad bok som favorit överraskar oss lite, men vi kan ändå 

finna ett par möjliga förklaringar. Det kan bero på att informanten har lässvårigheter och 

därför befinner sig på denna nivå i sin läsning, eller så kan det helt enkelt vara en favorit 

som lever kvar, även om informanten har läst mer avancerade böcker senare. Det är inte 

alltid favoriten finns bland de böcker som konsumerats senast. 

 

Under 5.3.2 Huvudpersonens könstillhörighet, kunde vi utläsa att 43 informanter av totalt 

62 svarade att det inte hade någon betydelse huruvida en bok handlar om en pojke eller en 

flicka. Vid en närmare granskning av listan över favoritböcker är det dock helt klart att 

detta inte återspeglas i deras val där. Alla titlar eller serier som nämns har manliga 

huvudpersoner, bortsett från Pia Hagmars Dalslandsdeckarna, där några barn (varav ett är 

en flicka) hamnar i olika spännande situationer och R.L. Stines rysarserie Kalla kårar. 

Kalla kårar har nya huvudpersoner, både pojkar och flickor, i nästan varje bok. Vi har 

påpekat tidigare att det kanske inte kändes viktigt för våra informanter vilket kön en boks 

huvudkaraktär har när de fyllde i enkäten, men att saken hamnar i ett annat läge i en 

konkret valsituation. Trots en tendens i svaren att kön är oviktigt, betyder det kanske bara 

att våra informanter helst läser om pojkar, fast att det inte alltid spelar någon roll. Det kan 

till exempel ha med genrer att göra. En pojke läser kanske gärna en fantasybok med en 

kvinnlig frontfigur, men inte bok om kärlek.  

 

Pia Hagmar samt J.K. Rowling är sedan de enda kvinnliga författarna på pojkarnas lista. 

Vår undersökning visar att ingen informant ansåg att författarens kön var viktigt, men de 

har ändå i första hand valt böcker skrivna av män. Diagrammet 5.2.1 Författarens och 

huvudpersonens könstillhörighet ger oss en indikation på att män främst skriver om pojkar 

och kvinnor om flickor, vilket kan vara en förklaring, då pojkarna, nästan uteslutande, 

nämner böcker med manliga huvudpersoner. 

 

 

5.3.9 Upplevelser kring att finna intressant litteratur 
 

Fråga 8. Tycker du att det är lätt att hitta böcker du vill läsa? Motivera ditt svar! 

   

Av de 62 informanterna tyckte 38 stycken att det var svårt att hitta böcker. De angav en rad 

olika skäl. En del uppgav att de helt enkelt inte tyckte om att läsa, andra menade att det 

kunde vara svårt att finna en bok som tilltalade just dem eller handlade om deras intressen. 

Anledningen till att vi ställde denna fråga var att vi ville få en uppfattning om hur 

informanterna upplever situationen med att finna böcker. En av de elever som tyckte det 

var svårt att hitta en bok skriver att ”Det finns inte många böcker i vårt bibliotek”. I detta 

fall är det svårt att avgöra om det är utbudet av genrer som inte tilltalar pojken eller om 

biblioteket har för få böcker och att utbudet därmed blir snävt över lag. Ytterligare en 

informant som tycker det är svårt att hitta böcker säger ”Nej för det finns inte så många 

skateböcker.” vilket visar att det kan vara svårt att finna litteratur om man har ett mer smalt 

läsintresse. Elva pojkar svarade att det ibland var lätt att hitta en bok, ibland svårt. Tio 

stycken skrev att det var lätt att hitta böcker, oftast för att de visste vad de ville ha. Ett par 

informanter verkade vara mindre noggranna i sitt bokval. De uttryckte sig på följande sätt 

”Nej, jag bara tar en”. En annan informant menade att det var lätt att hitta böcker, men 



53 

 

”...att hitta nån man vill fortsätta läsa med tills den är slut kan vara svårt”. Tre stycken 

svarade inte alls på frågan. 

 

Något fler än hälften av pojkarna tyckte alltså att det var svårt att hitta en bok. Detta kan ha 

en rad olika orsaker. En del informanter vet kanske inte riktigt vad de söker, de har ett 

smalare intresse eller så har det lokala biblioteket eller bokhandeln inte något större utbud. 

Kan det också bero på att utbudet av genrer är dåligt och att det inte finns litteratur som 

motsvarar det våra informanter önskar läsa? 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

I detta kapitel diskuterar och besvarar vi vår tredje delfråga i avsnitt 6.1 Vilka värden hos 

litteraturen eftersöks av ett antal pojkar i årskurs åtta? Vi kommer sedan, i avsnitt 6.2  

Slutsats, att besvara vår huvudfrågeställning samt presentera det resultat vi kommit fram 

till. Sist i kapitlet följer ett avsnitt med förslag på ämnen för vidare forskning. 

 

 Det kan här vara på sin plats att upprepa uppsatsens syfte och frågeställning: 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka motiv och intressen som styr 

tonårspojkar, i det här fallet tonårspojkar i årskurs åtta, vid val av litteratur, och hur dessa 

står i förhållande till utgivningen av skönlitterär ungdomslitteratur i Sverige. 

 

Vår huvudfrågeställning är:  

 

 Motsvarar utgivningen av skönlitterära ungdomsböcker i Sverige innehållsmässigt 

det pojkar i grundskolans årskurs åtta uppger att de gärna läser om? 

 

För att kunna svara på detta ställer vi oss följande delfrågor 

  

 Vilka olika genrer representeras i utgivningen av uHc- och uHceböcker år 2007? 

 Vad uppger ett antal pojkar i årskurs åtta att de vill läsa om när det gäller 

skönlitteratur?  

 Vilka värden hos litteraturen eftersöks av ett antal pojkar i årskurs åtta? 

 

Vår teoretiska utgångspunkt har varit Joseph A. Appleyards tankar kring läsning, och vi 

har då främst inriktat oss på det han skriver om ungdomars läsning. Valet av Appleyard 

grundas i att han inte bara talar om genrer, utan också om vad läsaren i övrigt söker i 

litteraturen. Vi ville, med utgångspunkt i Appleyards forskning, försöka bilda oss en 

uppfattning om våra informanters tankar kring litteratur, vilket lade grunden till vår tredje 

delfråga, tillika rubriken på följande avsnitt: 

 

 

6.1 Vilka värden hos litteraturen eftersöks av ett antal pojkar i årskurs 

åtta? 

 
Vad finns det förutom genrer som kan spela in vid pojkars val av litteratur? Författarens 

kön, huvudpersonens ålder och dess kön är några av de saker vi frågade våra informanter 

om i enkäten. Vi har även försökt ta reda på om det finns stöd för Appleyards tre faktorer, 

delaktighet och identifikation, realism och eftertanke, hos våra informanter. Följande 

stycken kommer att utgå ifrån dessa. 

 

Delaktighet och identifikation 

Vi funderade på om kön och ålder var av värde för våra informanter och om vi kunde 

härleda det till någon slags identifikation och delaktighetskänsla som de söker i 

litteraturen. När det gäller kön på författaren var pojkarna överens om att det inte spelade 

någon roll. Ingen tyckte att det var viktigt, och flera kommenterade frågan med att 

författare kan skriva lika bra böcker oavsett kön. Vi kan också konstatera att fördelningen 
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mellan författarna var relativt jämn. 60 böcker var skrivna av män och 83 stycken av 

kvinnor. 

 

När det gäller berättelsens huvudperson var könstillhörigheten något viktigare för 

informanterna, men ändå inte så viktig som vi trodde. Av de 16 stycken som svarade att det 

var av betydelse, ansåg 13 stycken att huvudrollen skulle innehas av en pojke, så där kan vi 

ändå se en svag tendens till att de vill läsa om någon av samma kön. Dock menade 

merparten av pojkarna, 43 stycken, att det faktiskt inte spelade någon roll. Många påpekar 

att det är bokens handling som är intressant. Detta skiljer sig från mycket från den tidigare 

forskning vi tagit del av, där man faktiskt sett att pojkar gärna läser om pojkar, medan 

däremot flickor är mer flexibla i frågan. Vi har svårt att se några direkta orsaker till det 

resultat vi fått, men möjligen tror vi att frågan kan kännas ointressant för informanterna vid 

enkättillfället, men att de kanske ändå gör ett aktivt val när den ställs på sin spets ute vid 

bokhyllan. Vi noterar dock att de flesta som ansåg att kön var av vikt, föredrar böcker som 

handlar om pojkar. 

 

För ungefär en tredjedel av pojkarna var åldern på bokens huvudperson av intresse. De 

ville helst läsa om någon som var i deras egen ålder eller något äldre. Denna åsikt känns 

naturlig. Tonåringar borde vara intresserade av att läsa om någon som befinner sig i samma 

stadium i livet som de själva, samtidigt som det också är spännande att få en inblick i hur 

livet kan vara för någon som är lite äldre, då det är dit tonåringen själv är på väg. Samtidigt 

lockar det säkert mindre att läsa om yngre, då det kanske känns barnsligt, eller om vuxna 

eftersom det är en bit kvar tills läsaren själv uppnår vuxen ålder. De flesta informanter 

menade dock att ålder var ointressant. De påpekade återigen att handlingen är det som är 

intressant. 

 

Realism 

Det är lite svårt för oss att förhålla våra informanter till begreppet realism. Appleyard talar 

om det som något ungdomsläsaren söker i litteratur, men att det kan ta sig olika uttryck. 

Det kan vara förhållande och situationer som upplevs som realistiska och lätta att ta till sig, 

även om de utspelar sig i en miljö som är ovan för läsaren. Appleyard menar att tragiska 

böcker är populära inom den realistiska skönlitteraturen. Det är därför intressant att se att 

den genre vi valt att kalla ”krisromaner”, vilken innefattar böcker med tragik i, faktiskt har 

fått väldigt få röster av våra informanter. Endast fem av pojkarna angav att de ville läsa 

den typen av litteratur. Det är dock möjligt att detta resultat beror på att informanterna inte 

riktigt har förstått vad vi menar med genren ”krisromaner”, även om vi har försökt att 

definiera det. Själva upplever vi, och hör från kollegor, att denna genre är mycket populär 

men frågan är om det är flickor som är den stora läsargruppen här? Vi uppfattar själva att 

det är så, även om det förekommer att även pojkar frågar efter denna typ av litteratur. Det 

är också viktigt att komma ihåg att andra genrer än denna kan tilltala ungdomar utifrån 

Appleyards begrepp realism och vi har inte riktigt lyckats komma åt detta fenomen i vår 

undersökning. 

 

Eftertanke 

För att få svar på om våra informanter ”tänker till” över den litteratur de läst, frågade vi 

dem helt enkelt om de brukar fundera över böckerna i efterhand. Svaren var blandade. Nio 

pojkar hävdade att de gör det, 25 stycken menade att de gör det ibland, medan nästan 

hälften, 28 stycken, påstod att de aldrig gör det. På det sätt som frågan är ställd är det svårt 

för oss att avgöra om de ”tänker” i den mening Appleyard talar om. Vi vet inte om det är 

en djupare mening i texten eller om det är författarens intentioner de reflekterar över. De 
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kanske bara funderar kort över om boken var bra eller dålig. Vi anser det samtidigt 

märkligt att nära hälften av informanterna aldrig skänker boken de läst en enda tanke i 

efterhand. Något borde de tänka, även om det inte berör dem på längre sikt. Vi vill påpeka 

att Appleyards begrepp eftertanke innefattar en djupare innebörd än bara frågan om 

huruvida boken väcker funderingar efter läsningen, något som vi dock inte når med den 

metod vi använt oss av. 

 

För att sammanfatta svaret på frågan om vilka värden pojkar söker i litteraturen, utöver 

genrer, kan vi se att det framförallt är handlingen som är väsentlig för dem. De verkar inte 

bry sig särkilt mycket om vare sig författarens eller huvudpersonens kön, även om vi kan 

se en svag tendens till att de föredrar manliga huvudpersoner. Ålder är något viktigare och 

de som anser att det spelar roll, menar att de i de flesta fall vill läsa om någon som är i 

samma ålder eller lite äldre än dem själva. När det gäller de tre kriterier som Appleyard 

ställer upp som intressanta för ungdomsläsaren ser vi endast svaga kopplingar i vår grupp 

av informanter. När det gäller identitet och identifikation, vilket innefattar frågorna om kön 

och ålder som nämnts ovan, ger inte pojkarna särskilt stora uttryck för att detta är viktigt 

för dem. I de svar som trots allt säger något om detta kan vi dock se att det är till fördel för 

Appleyards identifikationstanke. De pojkar som påstår något om kön och ålder menar ändå 

att huvudpersonen helst ska vara en pojke i deras egen ålder. Vi kan inte se några 

antydningar till begreppet realism, men det kan också bero på en svaghet i vår 

undersökning. Det är svårt att få svar på den frågan i enkätform och i detta fall tror vi att vi 

hade tjänat på att göra intervjuer. På frågan om eftertanke ser vi att ett fåtal hävdar att de 

funderar över konsumerad litteratur, men att relativt många menar att de gör det ibland, så 

visst kan vi finna en överensstämmelse med Appleyards teori i detta fall. Det hade dock 

även här varit intressant med intervjuer för att få en närmare bild av vad det är som upptar 

informanternas tankar.  

 

Vårt resultat skiljer sig här från exempelvis Grahn & Ribackes undersökning, där de finner 

belägg för alla Appleyards kriterier hos sina informanter som är i 14-15-årsåldern, ungefär 

jämngamla med våra alltså.
139

 En skillnad i resultatet kan bestå i att deras empiriska studie 

bygger på kvalitativa intervjuer. De har alltså haft möjlighet att komma lite närmre sina 

informanter och därmed också kunnat gå djupare in på olika frågor. Vi hade kanske också 

fått ett bättre underlag och ett annat resultat om vi använt oss av denna metod, vilket vi 

också påpekar i ovanstående stycke. Det ska dock påpekas att Andersson, som även hon 

finner stöd för Appleyards teori, också har använt sig enkäter och alltså fått ett annat 

resultat än oss.
140

 Det finns många olika orsaker till att det förhåller sig så. Anderssons 

undersökning täcker in elever från alla högstadiets årskurser, och räknar in även flickor, 

vilket är två faktorer som kan påverka resultatet. Vidare kan det bero på en rad andra saker 

som exempelvis elevgruppens sammansättning, geografisk, ekonomisk och social 

tillhörighet och inte minst våra sätt att tolka resultatet. Vi kan bara konstatera att dessa 

skiljer sig åt.  

 

 

6.2 Slutsats 
 

Målet för vår uppsats har varit att ta reda på vilka genrer tonårspojkar, i det här fallet ett 

antal åttondeklassare, vill läsa och om det finns ett matchande utbud för dem att välja av. 
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Bakgrunden till arbetet var att vi sett tecken på att läsning är en aktivitet som minskar 

bland pojkar. Vi började då fundera på om den litteratur som ges ut intresserar dem i de fall 

då de tvingas till läsning, exempelvis i skolan. Vi har en tanke om att en god läsupplevelse 

kan locka till fler, och om de får en bra bok vid ett sådant tillfälle kanske det kan bidra till 

att de fortsätter läsa. Det är dock viktigt att komma ihåg att BTJ, vars utbud vi utgått ifrån, 

endast är en aktör på marknaden och att det ges ut fler böcker än de som ingått i vår 

undersökning.  

 

Det bör också påpekas att vår undersökning endast är ett nedslag på två orter i landet och 

att det är svårt att dra några generella slutsatser om 14-åriga pojkars val av genrer, och 

andra eventuella värden de söker, vid läsning av skönlitteratur. Tonåringar, i detta fall 14-

åringar, är heller ingen homogen grupp utan utmärks snarare av individuella skillnader då 

de befinner sig i en turbulent tid av livet, där de försöker skapa sig en egen identitet, 

samtidigt som mognadsgraden, både fysiskt och psykiskt varierar mycket mellan olika 

individer. Även geografiska skillnader kan finnas. Våra informanter bor på två små orter. 

En liknande undersökning i en större stad skulle kanske ge ett annat resultat. De enda vi 

kan uttala oss om här, är den relativt lilla grupp åttondeklassare som vi har tillfrågat. Vi 

kan alltså inte dra några generella slutsatser giltiga för alla Sveriges 14-åringar, eftersom 

svaren kan skilja sig mycket åt bland annat beroende på social, kulturell, och ekonomisk 

situation, i kombination med individuell utveckling. 

 

Den fråga vi har försökt få svar på är:  

 

Motsvarar utgivningen av skönlitterära ungdomsböcker i Sverige innehållsmässigt det 

pojkar i grundskolans årskurs åtta uppger att de gärna läser om? 

 

Vi har funnit att våra informanter helst läser skönlitteratur i genrerna ”humor” (första 

plats), ”krig” och ”sport/idrott” (delad andra plats). BTJ:s utbud toppades under 2007 av 

”vardagsliv” (första plats), ”krisroman” (andra plats) och ”fantasy” (tredje plats). 

Våra informanter intresserade sig inte för vare sig ”vardagsliv” eller ”krisromaner”. Dessa 

två genrer fick mycket få röster, medan ”fantasy” var relativt populärt (femte plats). 

”Fantasy” var alltså väl representerat hos BTJ, medan informanternas stora favoriter 

”humor”, ”krig” och ”sport/idrott” inte hade många titlar. Vi ser alltså här en avsevärd 

skillnad mellan utbud och efterfrågan utom när det gäller fantasy där dessa möter varandra.  

Jämfört med de tidigare undersökningar vi tagit del av kan vi se en skillnad mellan deras 

resultat och vårt. Fantasy har varit favoritgenre i alla studier, med undantag för Bergstens, 

där informanterna föredrog böcker om historia.
141

 Det bör dock påpekas att dessa uppsatser 

är några år äldre än vår, och eventuellt skulle detta kunna tyda på att fantasylitteraturens 

popularitet avtagit en aning, åtminstone hos våra informanter. Vi kan naturligtvis inte 

uttala oss om alla åttondeklassare. Våra informanters favoritgenrer återfanns inte alls i 

toppskiktet i de andra undersökningarna.
142

 Möjligen kan vår genre ”krig” ha smugit sig in 

i ämnen benämnda som ”äventyr”, ”spännande böcker” eller ”historia” som var populära i 

de andra, då de inte har haft med den som en enskild genre.
143

 Vi kan finna likheter med 

Appleyard, som menar att krigs- och sportberättelser faktiskt är något som pojkar i denna 
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ålder väljer att läsa, och han nämner även humor, en genre som han kan se ett gemensamt 

intresse i hos både pojkar och flickor.
144

 

 

När vi frågade informanterna om deras favoritbok såg däremot genrefördelningen lite 

annorlunda ut. Där var fantasy mest populärt och därefter följde spänningslitteratur. Med 

detta i beaktande följer BTJ:s utbud pojkarnas läsintresse lite bättre, då det förutom fantasy 

faktiskt gavs ut en del böcker inom genren ”deckare/thriller/action” som var fjärde största 

kategori utgivningsmässigt sett. På denna fråga var det bara en informant som hade en 

humorbok som favorit, till skillnad från när de angav vilka genrer de helst ville läsa böcker 

från. Det dock möjligt att utbudet har påverkat resultatet här. Om det finns fler 

fantasyböcker än humorböcker att välja bland är sannolikheten större att favorittiteln 

återfinns i den förra kategorin.  

 

När det gäller övriga värden hos litteraturen, där vi ställde frågor om författarens och 

huvudpersonens kön och huvudpersonens ålder, fann vi att kön inte var av större vikt för 

informanterna. Vi kunde möjligen urskilja en tendens till att våra informanter fördrog att 

läsa om pojkar. De flesta böcker hade en kvinnlig huvudperson men fortfarande fanns 44 

stycken titlar med en manlig huvudperson. Författarens kön hade ingen betydelse 

överhuvudtaget. Både Molloy och Taube talar om att i synnerhet pojkar vill läsa om 

personer av samma kön som de själva, vilket alltså inte är så tydligt i vår undersökning.
145

 

Intressant att notera i sammanhanget är dock att nästan alla titlar eller serier som nämndes i 

listan över favoritböcker hade pojkar som huvudpersoner och var, med två undantag, 

skriva av män.  

 

I de andra magisteruppsatser vi studerat, är det endast Grahn & Ribacke som tittat närmare 

på samma fråga. Där var det endast två av åtta pojkar som har uttalat sig om 

huvudpersonens kön och dessa föredrog att läsa om en pojke, även om de inte ansåg det 

nödvändigt.
146

 Författarna påpekar dock att informanterna talar om huvudpersonerna som 

manliga överlag när de diskuterar litteratur, och de menar därför att könstillhörigheten 

troligen är viktigare för informanterna än vad de själva vill uttala. De tycker sig alltså finna 

belägg för att pojkar helst vill läsa om pojkar.
147

  

 

Karaktärernas ålder var av värde för ungefär en tredjedel av pojkarna. De ville helst läsa 

om någon som var i deras egen ålder eller något äldre, något som också Sarland noterat 

bland eleverna i sin undersökning.
148

 För dessa var utbudet väl tillgodosett. De flesta 

böcker hade huvudpersoner inom ålderskategorin 13-17 år. Vi kan även här också jämföra 

med Grahn & Ribacke, där hälften av informanterna svarade att de ville läsa om någon 

som är jämnårig med dem själva.
149

 Vi kan alltså konstatera att i fråga om andra värden 

hos litteraturen än genrer, huvudpersonens ålder och kön i detta fall, mötte informanternas 

önskemål inga större hinder. 

 

En intressant iakttagelse vi gjort, är att de pojkar som är negativt inställda till läsning, de 

som svarade ”nej” på frågan om de tycker att de är roligt att läsa, var mest intresserade av 

att läsa böcker i de genrer där utbudet var allra minst. Om vi utgår från tanken vi 
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presenterade inledningsvis, att man med ”rätt bok” till en elev som säger sig inte vilja läsa 

kanske kan väcka läslust, ser vi här att det kan bli svårt att ens locka dem att läsa en första 

bok, då de genrer de helst önskar, ”humor”, ”krig” och ”sport/idrott” representeras med få 

nytillskott under 2007, åtminstone i BTJ:s utbud. Vi kan också se att dessa pojkar är lite 

mer noga även med kön och ålder på bokens huvudperson, än de som säger sig gilla 

läsning. Vi tror det beror på att en person som uppskattar läsning är lite bredare i sitt urval, 

och lägger kanske heller inte lika stor vikt vid detaljer. Dessa saker blir viktigare för någon 

som redan är negativt inställd. För denne är det kanske av större betydelse att alla bitar 

ligger på plats, för att han ens ska bemöda sig att börja läsa boken. 

 

Den slutsats vi kunnat dra utifrån vårt material, är att informanternas val av genrer inte 

motsvaras av utbudet från BTJ under år 2007, undantaget fantasy där de har ett större antal 

titlar att välja bland. Även för den grupp som gillade spännande böcker, som 

deckare/thriller/action och skräck, så finns det över 15 titlar. Faktum kvarstår dock att 

inom de genrer som stod i topp hos pojkarna (humor, krig och sport/idrott) finns endast sex 

nya titlar sammanlagt.  

 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

I vår uppsats har vi tittat på ungdomsboksutbudet från BTJ år 2007 och vad ett antal 

informanter (62 pojkar i årskurs åtta) säger att de vill läsa om. Vi var intresserade av att 

veta om utbud och intresse matchade varandra. Detta kan naturligtvis göras på andra sätt, 

till exempel skulle man kunna studera sina informanters eget skolbibliotek och dess 

faktiska utbud, i stället för att gå via BTJ. Det skulle ge en framtida uppsatsförfattare en 

mycket detaljerad bild av vad just de personer som ingår i en undersökning faktiskt har att 

välja av.    

 

En typ av litterär genre som blivit populär under senare år är ”misery lit” eller 

”eländesskildringar”. I vårt yrke som bibliotekarier upplever vi, som tidigare sagts, att 

många flickor i princip inte vill läsa något annat, samtidigt som utbudet inom genren är 

stort. Det skulle vara intressant om någon undersökte genren närmare inom ramen för 

svenska förhållanden. 

 

Ytterligare ett område som skulle vara intressant om någon tittade närmare på, är 

eventuella likheter och olikheter mellan tonårspojkar som säger sig gilla läsning och de 

som inte gör det. Bland pojkarna i vår undersökning kan vi till exempel se att de som 

angav att de tyckte det var roligt att läsa, helst läste genrer som till exempel 

”deckare/thriller/action” och ”fantasy”, medan de pojkar som var negativt inställda till 

läsning föredrog böcker om ”humor” och ”krig”. Går det även i en större undersökning att 

finna sådana olikheter? Är det så att de som uppskattar läsning föredrar en viss typ av 

böcker, jämfört med de som inte gör det? För de pojkar vi kallat läsnegativa var också 

faktorer som ålder och könstillhörighet på böckernas huvudpersoner av något större vikt än 

för de som tyckte om att läsa. Är dessa skillnader något som går att finna i andra 

undersökningar också? Vad beror det på i så fall? Naturligtvis behöver inte 

undersökningen rikta in sig på pojkar. Det skulle även vara intressant att titta på flickor ur 

samma perspektiv. 
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7. SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats tar sin bakgrund i Lärarförbundets undersökning Läsa för att lära från 

2005, som visar på att dagens tonåringar, framförallt pojkar, läser mindre nu än tidigare.  

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka motiv och intressen som styr 

tonårspojkar, i det här fallet tonårspojkar i årskurs åtta, vid val av litteratur, och hur dessa 

står i förhållande till utgivningen av skönlitterär ungdomslitteratur i Sverige. 

 

Vi har utgått från frågeställningen:  

 

 Motsvarar utgivningen av skönlitterära ungdomsböcker i Sverige innehållsmässigt 

det pojkar i grundskolans årskurs åtta uppger att de gärna läser om?  

 

För att kunna besvara denna fråga har vi arbetat med följande delfrågor:  

 

 Vilka olika genrer representeras i utgivningen av uHc- och uHceböcker år 2007? 

 Vad uppger ett antal pojkar i årskurs åtta att de vill läsa om när det gäller 

skönlitteratur?  

 Vilka värden hos litteraturen eftersöks av ett antal pojkar i årskurs åtta? 

 

För att få svar på dessa frågor har vi dels, via en form av innehållsanalys, gått igenom 

recensionerna av den nyutgivning av ungdomslitteratur under ett år som presenteras i 

Bibliotekstjänsts sambindningshäften, dels har vi använt oss av en kvantitativ metod och 

genomfört en enkätundersökning bland 62 pojkar i årskurs åtta. Joseph A. Appleyards 

teorier om ungdomsläsaren, och särskilt de kriterier som han anger är viktiga för denne, har 

löpt som en röd tråd genom vårt arbete och legat till grund för analysen av vårt material. 

Detta tillsammans med annan forskning om ungdomars läsning som vi tagit till oss och 

presenterat. 

 

I Bibliotekstjänsts utbud av ungdomsböcker 2007 fann vi att ”vardagslivs”- och 

”krisromaner” tillsammans med ”fantasy” var de genrer som främst representerades. 

”Humor” och ”krig” tillsammans med ”science fiction” och ”sport/idrott” var minst 

förekommande. Våra informanter ville framförallt läsa böcker inom kategorierna ”humor”, 

”krig” och ”sport/idrott”. De var mindre intresserade av ”historia”, ”djur/natur” och 

”vardagslivsromaner”.  

 

När det gäller övriga värden hos litteraturen såg vi en mycket svag tendens till att pojkarna 

föredrar att läsa om det egna könet och om personer som är i samma ålder som de själva 

eller något äldre. Vi kan här finna en koppling till Appleyards kriterier delaktighet och 

identifikation men då resultatet var relativt svagt, kan vi inte dra någon säker slutsats. När 

det gäller de andra kriterierna Appleyard ställer upp, realism och eftertanke, kan vi se vissa 

tendenser till den senare av dem, men det är svårt att utläsa av enkäten om det är den typ av 

eftertanke som Appleyard avser. Tydligt i undersökningen är att det framförallt är bokens 

handling som är av betydelse för pojkarna. 

 
Vår slutsats är att det under 2007, via Bibliotekstjänst, inte erbjöds den typ av böcker våra 

informanter svarade att de ville läsa, undantaget fantasy, där efterfrågan och utbud 

motsvarar varandra. Det är dock viktigt att komma ihåg att BTJ inte är den enda aktören på 
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marknaden och att informanternas läsbehov därför kan tillgodoses av den övriga 

utgivningen. 
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Bilaga 1: Enkät 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss i vårt uppsatsarbete genom att fylla i enkäten nedan. Den 

handlar om läsning av skönlitteratur. Med skönlitteratur menar vi påhittade berättelser som 

kan handla om vad som helst. Du behöver inte skriva ditt namn. Enkäten är helt anonym. 

 

Tack för din hjälp!!  

 

Malin & Johanna 
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ENKÄT 

 

Ringa in ditt svar! 

 

 

Fråga 1. 

 

a) Tycker du att det är roligt att läsa skönlitterära böcker?  Ja    Nej   Ibland 

 

b) Motivera ditt svar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 2. 

 

a) Spelar det någon roll om bokens huvudperson är en tjej eller en kille? Ja Nej 

 

b) Om du svarat ja, läser du då helst om en:  Tjej Kille 

 

c) Motivera ditt svar (oavsett om du svarat ja eller nej på fråga A)! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 3. 

 

a) Har huvudpersonens ålder någon betydelse?  Ja Nej 

 

b) Om du svarat ja, i vilken ålder ska huvudpersonen vara? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) Motivera ditt svar (oavsett om du svarat ja eller nej på fråga A)! 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Fråga 4. 

 

a) Spelar det någon roll om bokens författare är en kvinna eller en man? Ja Nej 

 

b) Om du svarat ja, läser du då helt en bok av en:  Kvinna  Man 

 

c) Motivera ditt svar (oavsett om du svarat ja eller nej fråga A)! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

Fråga 5. 

 

Ringa in max 3 ämnen du gärna läser om när det gäller skönlitteratur. 

 

Science fiction Skräck Deckare/Thriller/Action  

 

Historiska romaner Krig Kärlek/Relationer 

 

Humor Djur/Natur Krisromaner 

  (Om t.ex. droger, misshandel,  

Fantasy Sport/Idrott oönskade tonårsgraviditeter, 

  Anorexi.) 

Vardagsliv 

(Om t.ex. skolan, kompisar, 

familjen, fritiden.) 

 

 

Annat ämne, 

nämligen:_________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 6. 

 

Brukar du fundera över böcker när du läst klart dem? Ja Nej Ibland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Fråga 7. 

 

a) Vilken är din favoritbok?__________________________________________________ 

 

b) Varför är just den din favorit? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 8. 

 

Tycker du att det är lätt att hitta böcker du vill läsa? Motivera ditt svar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


