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Abstract 

Swedish pupils’ reading ability has deteriorated in recent years. It may be im-

portant to tackle this problem in order to be able to further the pupil’s continued 

education. With this in mind it may be rewarding to investigate factors in litera-

ture which motivates pupils to read. The aim of the study is to investigate what 

characterizes girls’ and boys’ most frequently chosen favourite books in grade 5. 

To select the books for study, a questionnaire was distributed to 83 pupils, fol-

lowed by textual analyses of the favourite books. Girls and boys were found to 

have different preferences for the literature they are motivated to read, but similar-

ities were also found. The result shows that there are still gender patterns in read-

ing which ought to be considered by those involved in school education. The 

study also discusses how knowledge of pupils’ literature preferences can be used 

as a means to generate motivation to read. 
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1  Inledning 
Svenska elevers sjunkande läsförmåga har under en längre tid aktualiserats i samband 

med att resultat från internationella studier som PIRLS och PISA redovisas. I Skolver-

kets analys av 2011 års PIRLS–mätning framkommer till exempel att läsförmågan hos 

elever i årskurs fyra har minskat (Skolverket 2012:39ff). Utöver en generell försämring 

kvarstår även ett mönster som inte är unikt för Sverige, nämligen att flickor presterar 

bättre än pojkar i läsförståelse. I Sverige framträder skillnaderna tydligast när resultaten 

av elevernas läsning av skönlitterära texter undersöks (Skolverket 2012:40). Flickor 

uppvisar bättre resultat i läsning av skönlitteratur än i läsning av sakprosa, men de pre-

sterar bättre än pojkar i läsning av båda texttyperna. Sedan 2001 har skillnaderna i resul-

tat minskat, detta är dock inte för att pojkars resultat har blivit bättre utan för att flickor-

nas har försämrats. Även Kåreland (2013:84f) diskuterar hur läsning ses som en kvinn-

lig vana eftersom flickors och pojkars läsvanor befästs redan i tidig ålder. Pojkars av-

ståndstagande till skönlitteratur bidrar enligt henne därmed till formandet av deras man-

liga, icke–läsande könsroll. Med detta i åtanke kan det vara givande att undersöka fak-

torer i litteratur som motiverar elever att läsa. Eftersom forskning även visar att det 

finns olika förhållningssätt till läsning bland pojkar och flickor kan det vara relevant att 

analysera likheter och skillnader i vilken litteratur som motiverar flickor respektive poj-

kar. 

Motivationsaspekten i studien utgår från Self Determination Theory, där Ryan och 

Deci (2000:57) argumenterar för att autonomi är en av flera aspekter för att känna inre 

motivation att utföra något. Detta kan anknytas till motivationen som skapas när elever 

självständigt väljer litteratur att läsa som känns relevanta för dem. Resultaten och ana-

lysen i den här studien kommer därför att kopplas till hur lärare kan arbeta med elever-

nas egenvalda texter i relation till läsmotivation i klassrummet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
I studien kommer elevers bokval att granskas utifrån ett genusperspektiv och populära 

böcker analyseras innehållsmässigt. Texterna kommer att kategoriseras i två analys-

grupper, en som inkluderar de mest populära böckerna hos pojkar och en som inklude-

rar de mest populära böckerna hos flickor. Syftet är att synliggöra likheter och skillna-

der mellan pojkars och flickors favoritböcker. Därför kan studiens fråga formuleras: 

 

 Vad karaktäriserar flickors respektive pojkars favoritböcker? 
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För att uppfylla syftet med studien har vi valt att undersöka pojkars respektive flickors 

favoritböcker för att omständigheter som den nuvarande litteraturundervisningen bör 

utgå från kan identifieras. Eftersom flickor och pojkar uppvisar olika läskulturer kan det 

också vara relevant att undersöka bokvalen utifrån ett genusperspektiv. Kunskaper om 

detta kan vara användbart i svenskundervisningen, eftersom kännedom om vilka fak-

torer som gör en bok omtyckt för olika grupper kan göra det enklare att välja motive-

rande litteratur för eleverna.  

 

1.2 Styrdokument 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

1
 uttrycks att ele-

verna ska utveckla medmänsklighet och förståelse för andra människor (Skolverket 

2011:7). Eleverna behöver träna på att leva sig in andras situationer och ett lärorikt sätt 

att göra det är genom att läsa skönlitteratur för att bredda sin förståelse för människors 

situationer som speglas i litteraturen.  

I all undervisning ska hänsyn tas till elevers olika behov (Skolverket 2011:8). 

Pojkar och flickor kan ha olika behov som bör beaktas. Samtidigt uttrycks att ”Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket 2011:8). 

Föreliggande studie kan ses som relevant för skolverksamheten eftersom den be-

handlar aspekter av läroplanen som berör könsmönster och empati. En fördjupning av 

hur studien kan relateras till Lgr 11 lyfts fram i diskussionsavsnittet. 

 

2 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om områden som kan relateras till denna 

studie. Först beskrivs tidigare forskning om läsning i relation till genus. Efter det pre-

senteras studier om inre motivation för läsning relaterat till elevers bokval. 

 

2.1 Flickors och pojkars läsning 
McGeown (2015) har undersökt hur feminina och maskulina identifikationsmarkörer 

sammanfaller med läsmotivation. Studien genomfördes som en enkätundersökning i vil-

ken 233 elever i tioårsåldern deltog. I studien framkommer att inte bara elevers kön in-

verkar på deras bokval och motivation, utan också deras identitet i relation till feminina 

och maskulina egenskaper. McGeown uttrycker det så här: 

                                                 

1
 Fortsättningsvis benämnd som Lgr11 
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Feminine traits were more closely associated with motivation to read than masculine traits, and 

were more closely associated with likelihood of reading female–orientated and neutral books 

compared to masculine traits. (2015:42) 

 

Elever som identifierar sig med feminina egenskaper verkar enligt McGeowns enkätun-

dersökning vara mer benägna att läsa neutrala böcker och vara mer motiverade än elever 

som identifierar sig med maskulina egenskaper.  

Coles och Hall (2002) har också forskat om fenomenet könsstyrda bokval. Deras 

studie är genomförd med hjälp av både enkäter och intervjuer bland 10–, 12– och 14–

åringar. Resultaten som redovisas och jämförs är både från 1971 och 1994. Coles och 

Halls (2002:101f) resultat från 1994 visar att flickor tenderar att välja böcker inom gen-

rerna romantik, äventyr och skräck. Böcker med djur– eller skolteman väljs också ofta 

av flickor. Pojkar är mer benägna att läsa science fiction, fantasy och sportböcker än 

flickor. Dessutom tenderar pojkarna också att läsa mer böcker som behandlar krigste-

man och humoristiska böcker. Både pojkar och flickor läser mer skönlitteratur än fack-

litteratur. 

Simpson (1996) har utfört en flerdelad studie bland 30 elever mellan åldrarna 10–

12 år, där hon undersökt skillnader i flickors och pojkars läsning. Begreppet läsning 

utgår från flera aspekter i studien, läsvanor och litteraturval. Resultaten visar att flick-

orna tenderar att läsa mer än pojkar. Till skillnad från vad Coles och Hall (2002) visar i 

sin studie påpekar Simpson (1996:273) att flickorna nästan exklusivt läser skönlitteratur 

medan pojkarnas resultat visar en större variation mellan skönlitteratur och facklittera-

tur. Simpson observerar också boksamtal där det framgår att flickorna tenderar att foku-

sera mer på karaktärernas känslor och i större utsträckning visar empati för karaktärerna 

än pojkarna, som generellt fokuserar mer på händelserna och berättelsens handling. De 

ifrågasätter också trovärdigheten i berättelsens händelser (Simpson 1996:271). Som 

slutsats väljer Simpson att ifrågasätta uppfattningen om att flickor är bättre läsare för att 

de läser mer än pojkar, eftersom studien visar att flickor läser från ett begränsat urval 

(Simpson 1996:274ff).  

 

2.2 Läsmotivation och elevers val av litteratur 
Moley, Bandré och George (2011) berör ”Self determination theory” i sin studie om 

elevers motivation att läsa och deras egna val av litteratur. Studien analyseras utifrån 

både yttre och inre motivation. Moley et al. betonar att självständighet hos eleverna i 

deras läsning är en av flera faktorer som bidrar till läsmotivation. De refererar till tidi-
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gare studier om ämnet men har också genomfört egna intervjuer med en elev i klass 8 

om hans bokval (Moley, et al. 2011:250ff). Moley et al. berör inte endast självständig-

het, utan även stödet från läraren som en faktor till ökad läsmotivation. 

Fisher och Frey (2012) har utfört en studie genom att först undersöka 115 elevers 

läsloggar, där de har granskat hur många böcker eleverna i årskurs nio läst under läsåret. 

Därefter genomfördes intervjuer med eleverna om litteraturen som de läst för att identi-

fiera motivationsfaktorer. Forskarna genomförde även intervjuer med elevernas före 

detta lärare för att kunna jämföra deras befintliga läsundervisning med den tidigare 

(Fisher & Frey 2012:589). Av resultatet framgår att elevernas efterträdande lärare hade 

en mer fungerande undervisning för elevernas läsmotivation. Det framgår i elevinter-

vjuerna eftersom de beskriver motivationen i att självständigt få göra egna val av littera-

tur. Tidigare undervisning hade begränsat eleverna mer i deras valprocess eftersom den 

var mer styrd av lärarna. Deras autonomi i läsundervisningen tillsammans med andra 

faktorer som relevanta frågor om litteraturen och klassrumsstödet utgjorde den funge-

rande läsundervisningen (Fisher & Frey 2012:590ff). Forskarna lägger vikt vid att poj-

kar söker efter samma sak som flickor när det kommer till läsning, det vill säga att 

kunna identifiera sig med och fängslas av en bok (Fisher & Frey 2012:595). De menar 

att läsundervisningen behöver utvidgas för att motivera alla elever. Det tar sig uttryck i 

deras beskrivning: ”Perhaps it is time to move beyond the boy versus girl debate about 

achievement and focus on structures that motivate and engage readers” (Fisher & Frey 

2012:595). Fisher och Freys slutsats beaktas i den här studien eftersom inte enbart skill-

nader mellan flickors och pojkars favoritböcker kommer att undersökas, utan även lik-

heter. 

Beyard-Tyler och Sullivan (1980) har genomfört en undersökning gällande unga 

människors preferenser angående tema och karaktärers kön i skönlitteratur. Studien är 

gjord med elever från årskurs 7, 9 och 11 i USA. I resultatet framgår att eleverna före-

drar positiva teman och lyckad problemlösning (Beyard-Tyler & Sullivan 1980:111f). 

Det framgår också att eleverna föredrar litteratur med karaktärer av samma kön som de 

själva. Pojkarnas dragning till manliga karaktärer ökar ju äldre de blir, medan flickornas 

preferenser för kvinnliga karaktärer avtar (Beyard-Tyler & Sullivan 1980:117). 

Boraks, Hoffman och Bauer (1997) har studerat elever i årskurs 3, 4 och 5 i USA 

om deras bokpreferenser. Eleverna har formulerat motiveringar angående sina favorit-

böcker, i likhet med föreliggande studie. Boraks et. al. (1997) har undersökt skillnader 

mellan könen, men även kontexter som ålder och socioekonomiska omständigheter. Ett 
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mönster som identifieras är att flickorna föredrar realistisk skönlitteratur, medan pojkar-

na dras mer till fantasy (Boraks et al. 1997:321). Även om forskarna inte fokuserade på 

det, kan även pojkars preferenser för manliga karaktärer identifieras. Flickorna föredrar 

kvinnliga karaktärer men är mer könsöverskridande än pojkarna eftersom de även dras 

till böcker med manliga karaktärer (Boraks et al. 1997:324). 

Schultheis (1990) har genomfört en undersökning där hon studerade 240 high 

school-studenters läspreferenser i förhållande till kön. I resultatet framhävs att de mest 

populära böckerna ingår i kategorin skönlitteratur och generellt kan kopplas till någon-

ting eleverna läst i skolan (Schultheis 1990:11). Schultheis har som tidigare nämnda 

forskare identifierat att inte bara pojkarna föredrar litteratur med manliga protagonister, 

utan även flickorna (1990:12). I Schultheis studie framhävs att pojkarna i större ut-

sträckning identifierar sig med karaktärerna än flickorna (Schultheis 1990:14). 

 

3 Insamlings- och analysmetod 
Nedan presenteras först en övergripande beskrivning av hur studien har genomförts. 

Därefter beskrivs insamlings– och analysmetod i detalj, följt av en avslutande diskuss-

ion om metodvalen och de forskningsetiska överväganden som har gjorts i samband 

med studiens genomförande. 

 

3.1 Genomförande och insamlingsmetod 
Studien inleddes med en enkätundersökning för att samla in information om elevers 

favoritböcker på fyra skolor i södra Sverige. Två av skolorna finns på landsbygden och 

två i en stad. Rektorerna på skolorna och lärarna i klasserna informerades om undersök-

ningen och gav sitt samtycke. Därefter informerades eleverna och deras vårdnadshavare 

i samband med att ett samtyckesbrev sändes ut. Eleverna fick ge sitt godkännande och 

deltog i enkätundersökningen med vårdnadshavarnas samtycke. Enkätfrågorna består av 

en variation av öppna frågor och frågor med svarsalternativ (se bilaga A). En inspirat-

ionskälla till frågorna är Skolverkets redan utformade frågeformulär som används i 

Läslyftet (Skolverket 2015). Frågorna berör elevernas favoritböcker, bokval och läsmo-

tivation. Informationen som framkom i enkäterna sammanställdes i Excel, där elevsva-

ren grupperades utifrån kön. Därefter genomfördes en analys av elevsvaren. De tre po-

puläraste böckerna hos pojkarna respektive flickorna valdes ut för att ingå i en textana-

lys. 
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Textanalysen utgår från ett antal analyskategorier som används för att undersöka 

vad som karaktäriserar böckerna. Informationen som framkommer i textanalysen an-

vänds för att jämföra favoritböckerna med varandra för att därigenom synliggöra likhet-

er och skillnader i pojkars och flickors bokval. 

 

3.2 Analysmetod 
Textanalysen genomförs utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt genom att text som 

meningsbärande struktur analyseras och tolkas (Allwood & Erikson 2010:97). Eftersom 

texterna som analyseras utgörs av skönlitterära verk undersöks deras narrativa struk-

turer, det vill säga berättelserna (Allwood & Erikson 2010:98). 

För att undersöka vad som karaktäriserar elevernas favoritböcker, genomförs en 

textanalys utifrån analyskategorierna handling, genre, huvudkaraktärer, huvudmotiv och 

bimotiv, humor och stigande handling. Analyskategorierna utgår delvis från Kårelands 

(2015:121ff) beskrivning av centrala termer och begrepp inom litteraturvetenskapen, 

men även Nikolajevas analystermer (2004:66; 92ff). Valet av analyskategorierna har 

även inspirerats av Boglind och Nordenstams diskussion om vad som gjorde Harry Pot-

ter-böckerna populära (2010:289ff). Genom att använda dessa analyskategorier kan in-

formation om favoritböckernas huvudsakliga innehåll kategoriseras för att sedan använ-

das i jämförelsen av pojkars och flickors val av böcker. Liknande urval av analyskatego-

rier har gjorts i tidigare forskning, där genre, karaktärer och motiverande aspekter ana-

lyserats i relation till könsskillnader. 

Enkätsvaren utgör också en bidragande faktor till vilka kategorier som har valts. 

Exempelvis har både flickor och pojkar nämnt orden ”rolig” och ”spännande” frekvent i 

motiveringarna till sina bokval. Det har lett till att även humor och stigande handling 

blivit en egen underkategori, vilket kommer att behandlas i teoriavsnittet. Humor kom-

mer endast att tas upp i de böcker som har humoristiska element.  

 

3.3 Material 
Eleverna som deltog i studien går i årskurs 5. Av 103 tillfrågade elever deltog 83 i en-

kätundersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 81 %. Urvalet består av 43 

flickor och 40 pojkar. Eleverna valdes med utgångspunkt i redan skapade relationer till 

skolorna. Därigenom kan resultatet inte anses vara representativa för elever i årskurs 5 i 

allmänhet, eftersom studien är småskalig. Däremot kan urvalet ändå sägas ge en inblick 
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i hur elever i årskurs 5 väljer böcker och vad som karaktäriserar några av deras favorit-

böcker. 

Urvalet av elevernas mest frekvent valda favoritböcker genomfördes efter en ana-

lys av enkätsvaren. Eleverna fick fylla i 1–3 favoritböcker, vilket medförde att 96 titlar 

från flickorna och 77 titlar från pojkarna identifierades. De tre populäraste böckerna hos 

pojkarna respektive flickorna valdes ut för analys. Böcker i serier har avgränsats till en 

röst per serie, trots att vissa bokserier har fått mer än en röst från samma person. Det 

gjordes för att fler bokgenrer ska bli representerade och för att fler elevers val ska in-

kluderas. Urvalet kan ifrågasättas eftersom elevernas val i vissa fall blir omkonstrue-

rade. Tillvägagångssättet kan dock motiveras med tanke på att studien undersöker popu-

laritet bland böcker. Om en elev röstar på flera böcker i samma serie kan resultaten bli 

snedvridas, eftersom vissa elever därigenom kan ha preferenser som inte är representa-

tiva för elevgruppen. Exempelvis hade det räckt om två elever hade röstat på 3 böcker i 

en bokserie för att dessa skulle inkluderas i analysen. Därmed hade de inte varit repre-

sentativa för elevgruppen. I de fall som serier blev framröstade analyseras den första 

boken i serien, eftersom karaktärerna blir presenterade i den och berättelsemönstret i 

serier ofta fortgår i samma stil. 

 

Tabell 1. Favoritböcker, författare, utgivningsår och omfång i sidor  

Boktitel  Författare År Omfång sidor 

Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader  Jeff Kinney 2008 224 

Glasbarnen Kristina Ohlsson 2013 239 

Harry Potter och de vises sten  J.K. Rowling 1999 390 

Kallt Blod – De försvunna barnen Jørn Jensen 2009 60 

Rum 213  Ingelin Angerborn 2011 195 

 

Tabell 1 visar att de fem valda favoritböckerna, författare, utgivningsår och antalet 

sidor. Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader kommer fortsättningsvis benämnas 

som Gregs bravader, liknande benämns Harry Potter och de vises sten enbart med 

Harry Potter och Kallt Blod – De försvunna barnen benämns med Kallt blod. Eftersom 

böckerna har olika omfång kan analysmaterialet variera. Utöver omfånget kan det vara 

värt att notera att Gregs bravader, Harry Potter och Kallt blod är översättningar till 

svenska. Böckerna är således inte lästa på originalspråk så som Glasbarnen och Rum 

213 i föreliggande studie.  
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Tabell 2. Favoritböcker, antalet elever och antalet omnämnanden per bok 

Boktitel  Antal omnämn. per pojke 

Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader 8 pojkar, 10 omnämnanden 
Harry Potter och de vises sten 6 pojkar, 7 omnämnanden 
Kallt Blod – De försvunna barnen 6 pojkar, 8 omnämnanden 
Boktitel  Antal omnämn. per flicka 

Rum 213 7 flickor, 7 omnämnanden 
Glasbarnen  6 flickor, 8 omnämnanden 
Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader 5 flickor, 5 omnämnanden 

  

I tabell 2 presenteras favoritböckerna med utgångspunkt i kön, antalet elever som röstat 

på respektive bok och totala antalet röster. Varje elev fick i enkäten lägga tre röster var, 

det innebär att en bokserie kan ha fått fler omnämnanden än antalet elever som röstade 

på den, exempelvis har Dagbok för alla mina fans-serien nämnts tio gånger av åtta poj-

kar.  

 

3.4 Metoddiskussion 

Det finns både för– och nackdelar med frågeformulär som kan behöva lyftas fram i för-

hållande till studien. Denscombe (2016:260) anser till exempel att enkla svarsmöjlighet-

er kan ha en frustrerande effekt på respondenter, eftersom de inte får möjlighet att svara 

precis som de hade velat uttrycka sig. Frågornas struktur och innehåll kan också leda till 

att respondenten blir påverkad av ett visst tankesätt som forskaren befann sig i när frå-

gorna formulerades. Därmed kan svaren påverkas och inte motsvara respondentens upp-

fattning. Det är en nackdel med tanke på att det oftast inte går att pröva autenticiteten i 

frågeformulär eftersom forskaren har en viss distans till respondenten. Distansen kan 

även utgöra en fördel genom att risken för att respondentens svar påverkas av interper-

sonella faktorer minskar (Denscombe 2016:259). 

Enkäten har utformats för att fånga in alla tänkbara svarsmöjligheter för att få så 

specifika svar som möjligt. Eleverna fick möjlighet att motivera sina val och fylla i egna 

svarsalternativ. Trots detta har enstaka elever känt att deras svarsalternativ inte funnits 

med på den sista frågan som lyder ”Gillar du att läsa?” och kompletterat den.  

Någonting som också går att kritisera med studien är valet av att bara inkludera 

könen flicka och pojke i enkäten. Detta har vi beaktat och förstår att elever också kan 

identifiera sig inom andra termer än den traditionella könsindelningen. Eftersom studien 

fokuserar på litteraturval hos flickor och pojkar är inte ett tredje könsval relevant för 

forskningsfrågan. 
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Eftersom urvalet av texter varierar i omfång och innehåll kan också analyserna 

skilja sig åt. Analysen av en bok på 60 sidor kan se annorlunda ut från en bok på 390 

sidor, därför att den längre boken innehållsmässigt kan inkludera fler motiv, karaktärer 

och handling.  

I textanalysen framkommer en problematik i förhållande till tolkningen av favo-

ritböckernas innehåll. Tolkning kan beskrivas som en subjektiv verksamhet och innebär 

att forskare påverkas av tidigare erfarenheter när texter undersöks. Denscombe lyfter 

fram denna problematik och hävdar att ”[…] det aldrig finns någon forskning som står 

fri från inverkan från dem som genomför forskningen” (2016:413). Tolkningsprocessen 

kommer att synliggöras med beskrivningar och exempel, för att våra tankegångar ska 

framgå på ett tydligt sätt. Vi är medvetna om att andra kan göra tolkningar och uppfatta 

texterna annorlunda. 

 

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

Inför studiens genomförande beaktades de fyra forskningsetiska principerna, vilket in-

nefattar samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Ve-

tenskapsrådet 2002). Samtyckeskravet innebär att alla involverade i undersökningen 

behöver ge sitt medgivande för att delta i studien. Eftersom eleverna som deltog i stu-

dien är under 15 år krävdes även vårdnadshavarnas samtycke. Vårdnadshavarna fick ett 

brev hemskickat med en förfrågan om samtycke (se bilaga B). Eleverna och deras vård-

nadshavare fick därigenom även information om villkor och undersökningens utform-

ning innan de gav sitt samtycke. Även rektorerna på de berörda skolorna informerades 

och gav tillåtelse till studiens genomförande. Eleverna informerades om att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande närhelst de ville. Elevernas svar 

kommer inte att meddelas obehöriga och deras namn kommer att maskeras i studien för 

att de inte ska bli identifierbara. 

 

4 Teori 
Nedan följer en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkter. Först presenteras be-

grepp kopplade till genusteori i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Däref-

ter introduceras analyskategorier och begrepp som används i textanalysen.  

 



  

 

10 

4.1 Genus 
Eftersom den här studien fokuserar på likheter och skillnader i flickors och pojkars fa-

voritböcker är det relevant att diskutera begrepp som kön och genus. I följande diskuss-

ion kommer Eidevalds och Hirdmans forskning att tas upp. 

Eidevald (2009:19f) beskriver att det generellt finns tre perspektiv på kön och ge-

nus i modern forskning. Det första perspektivet utgår från att kön är någonting biolo-

giskt och att genus därigenom är en effekt av våra kroppars biologi. Sådan forskning 

fokuserar därigenom mindre på sociala normer och mer på vilka förutsättningar flickor 

och pojkar har utefter hormoner, intelligens osv. Det andra perspektivet innebär att kön 

är någonting biologiskt och att genus är socialt konstruerat. Genus ses därmed som so-

ciala konstruktioner av manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar utgör hur vi beter 

oss och behandlar varandra. Det tredje perspektivet utgår från att både kön och genus är 

socialt konstruerade. Här ses även kroppen som någonting socialt tolkningsbart och 

skillnaden mellan det biologiska och sociala för diffust för att urskilja (Eidevald 

2009:20). 

Hirdman (1997) argumenterar för att genusbegreppet ”[...] sätter namn på den allt 

mer komplicerade kunskap vi har av ‘manligt’ och ’kvinnligt’, vår allt större förståelse 

av hur manligt och kvinnligt ’görs’” (Hirdman 1997:51). Utifrån Hirdmans argumentat-

ion kan genus förstås som en föränderlig social konstruktion. Hirdman menar att könen 

är isärhållna i ett genussystem som skapar skilda sysslor, platser och egenskaper (Hird-

man 1997:52). Hon betonar att könen i grunden är lika och att isärhållandet kan brytas 

genom att kvinnor ges utrymme att göra det män gör och omvänt (Hirdman 1997:58). 

Detta bör uppmuntras för att upphäva diskursen om hur vi traditionellt ser på manligt 

och kvinnligt. 

I den här studien kommer ordet kön att användas för att kategorisera flickors re-

spektive pojkars bokval. Ordet genus kommer att användas för att synliggöra de sociala 

och kulturella normerna som påverkar hur eleverna själva och omgivningen ser på man-

ligt och kvinnligt. Studien ansluter sig därmed till Hirdmans perspektiv på hur kön 

skapas utifrån sociala normer. Det biologiska könet används inte som ett analysverktyg 

utan som en kategorisering för undersökningens syfte, vilket kan relateras till Eidevalds 

andra genusperspektiv. Bokvalen kommer även att diskuteras utifrån Hirdmans syn på 

hur kön isärhålls i ett genussystem.  
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4.2 Genredefinitioner  
Både Kåreland (2015:53ff) och Nikolajeva (2004:21ff) har med vissa svårigheter för-

sökt kategorisera och genrebestämma barnlitteratur. Kåreland menar att genrer är för-

handlingsbara och att en bok kan tillhöra flera kategorier, medan Nikolajeva anser att 

genrerna i barnlitteraturen kan ha motsvarigheter i vuxenlitteraturen. De populära böck-

erna som har analyserats i studien tillhör olika genrer: grafisk roman, deckare och fan-

tasy. 

 

4.2.1 Grafisk roman 

En grafisk roman är enligt Löwe (2016:243) en bok som innehåller både bild och text, i 

vilken båda delar är beroende av varandra för att föra berättelsen framåt. Läsaren har 

möjlighet att återgå till tidigare bilder för att få ett bättre grepp om vad som sker. Sär-

skiljande drag för grafiska romaner är att emotioner och tankar uttrycks med hjälp av 

bilder som samspelar med texten. Det kan underlätta för läsaren att förstå innehållet och 

karaktärernas utveckling. Samtidigt tillför bilderna extra information som utmanar läsa-

ren att reflektera över berättelsens innebörd. 

 

4.2.2 Deckare  

Deckargenren är en bred genre inom barnbokslitteratur. Kompetenta barn som ägnar sig 

åt brottsbekämpning utgör ett centralt drag för genren (Boglind & Nordenstam 

2010:156;162). De vuxnas frånvaro utgör även ett framträdande inslag i barndeckare. 

Barnen får ofta lösa mysterierna på egen hand fram till slutet av berättelsen där polis-

myndigheten kliver in och rättvisa skipas. Boglind och Nordenstam menar att ”[d]et är 

de vuxnas nedvärderande kommentarer som utmanar barndetektiverna” (2010:157). 

Barndetektiverna söker bekräftelse och beröm från vuxenvärlden och det infrias när 

skurkarna grips.  

Boglind och Nordenstam (2010:156) beskriver hur huvudkaraktärer i deckare ofta 

har sidekicks för att föra handlingen framåt och släppa in läsaren i huvudkaraktärens 

tankar. Författarna menar att läsaren kan följa berättelsens utveckling i samma tempo 

som sidekicken eftersom huvudkaraktären ofta drar snabba slutsatser men beskriver 

dessa för sidekicken (Boglind & Nordenstam 2010:156). 

Barndeckare kan ha inslag av många andra genrer. Kåreland (2015:81) lyfter fram 

begreppet teen noir. Teen noir betecknar ”mörka, skräckfyllda ungdomsböcker med 

deckarinslag och inte sällan övernaturliga inslag” (Kåreland 2015:81). Vidare skriver 

Kåreland att teen noir kan vara dystopier och innehålla övernaturliga väsen som vampy-
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rer och varulvar. Övernaturliga inslag, mysterier och skräckelement är vanliga kompo-

nenter i deckare. Det kommer ny och mer gränsöverskridande litteratur hela tiden vilket 

gör genreindelningarna flytande och svårbestämda (Boglind & Nordenstam 2010:9f). 

 

4.2.3 Fantasy  

Fantasy är en genre som generellt sett har startpunkten i att en karaktär förflyttas från 

verkligheten till en magisk värld (Kåreland 2015:78). Den magiska världen, magi och 

övernaturliga inslag är utmärkande drag för fantasy. Genren inkluderar ofta en hjälte 

som ställs inför ett uppdrag som bidrar till att hen utvecklas och mognar genom hand-

lingens gång. En inspiration till fanstasygenren är folksagor och myter. Fantasy innehål-

ler ofta motiv som kampen mellan gott och ont, resande och etiska livsfrågor (Boglind 

& Nordenstam 2010:280ff). 

 

4.3 Karaktärer 
Karaktärerna i en bok är essentiella för innehållet. I analysdelen beskrivs olika typer av 

karaktärer såsom huvudkaraktär, även kallad protagonist, och bikaraktärer. Nikolajeva 

(2004:92ff) definierar begreppet protagonist som en karaktär i bokens centrum. Motsat-

sen till protagonist är antagonist.  

Nikolajeva (2004:92ff) beskriver även att karaktärer ofta har så kallade attribut 

som innebär att de har vissa föremål eller karaktärsdrag som utmärker dem. Karaktärer-

na och deras attribut är en aspekt i analysen eftersom det är dem som läsaren identifierar 

sig med. Enligt tidigare forskning tenderar pojkar att föredra manliga karaktärer och 

flickor kvinnliga, även om flickor visar på mer variation i karaktärspreferens (Beyard–

Tyler & Sullivan 1980; Boraks, Hoffman & Bauer 1997; Schultheis 1990). Det kan tol-

kas som att läsarna enklare kan identifiera sig med en karaktär av samma kön. 

I studien används begreppet fokalisering i samband med beskrivningar av karaktä-

rer. Nikolajeva beskriver fokalisering som ”[...] en begränsning av den information som 

släpps ut av berättaren till läsaren genom den fokaliserade karaktären, eller fokalisatorn” 

(Nikolajeva 2004:172). Det finns tre typer av fokalisering: icke–fokalisering, extern 

fokalisering och intern fokalisering. Icke–fokalisering beskrivs som ett mönster där 

”[...] berättaren ser och vet mer än fokalisatorn [...]” (Nikolajeva 2004:172). Extern fo-

kalisering innebär att ”[...] berättaren ser och vet mindre än fokalisatorn [...]” (Niko-

lajeva 2004:172). Intern fokalisering slutligen utgår från karaktärens inre tankevärld och 
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beskrivs som att ”[...] berättaren ser och vet precis lika mycket som fokalisatorn [...]” 

(Nikolajeva 2004:173).  

 

4.4 Motiv  
Nikolajeva (2004:66) definierar begreppet motiv som ett mönster som upprepas under 

berättelsens gång. Vanliga motiv är exempelvis sökande, vänskap och kärlek. Hon skil-

jer även på olika slags motiv, det vill säga att det finns huvudmotiv och bimotiv. Bimo-

tiven är sekundära i förhållande till huvudmotivet. Till skillnad från Nikolajeva menar 

Kåreland att motiv kan delas i tre delar, huvudmotiv, bimotiv och tema. Hon argumen-

terar för att ett tema karaktäriseras av att det är övergripande för hela bokens innehåll 

och speglar bokens ledande budskap (Kåreland 2015:123). Eftersom Nikolajeva anser 

att huvudmotiv och tema är samma sak kan därmed Kårelands definitioner anses vara 

överflödiga. I studien kommer Nikolajevas begrepp huvudmotiv och bimotiv användas. 

I analysdelen undersöks båda typer i de representerade favoritböckerna för att ta reda på 

vilka huvudmotiv och bimotiv som finns i böckerna.  

 

4.5 Stigande handling 
Elevernas motiveringar till de valda böckerna inkluderade begreppet spänning. Vi väljer 

att tolka det som en delkomponent i Nikolajevas (2004) definition till en stigande hand-

ling. I studien kommer därför begreppet stigande handling användas, där spänning in-

kluderas. 

Stigande handling består av tre komponenter, spänning, cliffhanger och antecipa-

tion (Nikolajeva 2004:55). Nikolajeva beskriver spänning som ”en situation som tvingar 

läsaren att fortsätta läsa, som skapar en nyfikenhet om vad som kommer att hända”. 

Nikolajeva beskriver spänning som ”en situation som tvingar läsaren att fortsätta läsa, 

som skapar en nyfikenhet om vad som kommer att hända. Spänning är ett grepp som 

inte enbart förekommer i deckare och äventyr, även om det är mer påtagligt i dessa 

genrer” (2004:55). En cliffhanger är ett slut på ett kapitel som utelämnar information, 

vilket bidrar till att läsaren vill börja på nästa kapitel (Nikolajeva 2004:56). Den sista 

komponenten antecipation innebär att ledtrådar till bokens slut lämnas i texten för att 

bidra till den stigande handlingen (Nikolajeva 2004:56). Antecipationen kan vara 

tydligare för en van läsare, eftersom den läsaren ofta är snabbare på att avkoda ledtrådar 

av det slaget. 
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Ett handlingsförlopp kan även vara handlings– eller personorienterat (Nikolajeva 

2004:135f). Det innebär att texter kan ha olika fokus, antingen med utgångspunkt i 

handlingen eller hos personerna. Barnlitteratur kännetecknas generellt av ett större fo-

kus på handlingen än på personerna (Nikolajeva 2004:136). 

 

4.6 Humor 
Bland elevernas motiveringar till sina favoritböcker har humor identifierats som en as-

pekt. Det som får oss att skratta är enligt Casson (1996:151f) något som inte riktigt upp-

fyller det vi räknar med. En annan orsak kan vara att skrattet är ett sätt att hantera en typ 

av spänning som har byggts upp genom dolda normer. Eftersom olika individer har 

olika psykiska och sociala förutsättningar skiljer sig åsikterna om vad som är roligt. 

Barn kan exempelvis uppfatta det som roligt när språkliga regler eller tabu bryts. Det 

skapar en känsla av uppror hos dem, samtidigt som normerna upprätthålls. Att leka med 

sådana gränsöverskridningar och därmed att skratta är inte bara roligt men även behag-

ligt och nyttigt (Casson 1996:153).  

 

5 Analys och resultat  
I följande avsnitt presenteras först enkätresultaten följt av en textanalys av flickors re-

spektive pojkars och gemensamma favoritböcker. Avslutningsvis genomförs en jämfö-

relse mellan böckernas karaktäristiska drag för att dra slutsatser.  

 

5.1 Enkätresultat 

Under det här avsnittet kommer elevernas favoritböcker som framgått i enkäterna pre-

senteras. Sedan kommer elevernas motiveringar om böckerna att analyseras. Sist pre-

senteras en bortfallsanalys där de frånvarande elevsvaren begrundas. 

 

5.1.1 Favoritböcker 

Från enkäten sammanställdes de populäraste böckerna för flickor respektive pojkar. 

Resultatet för flickorna blev Rum 213, Glasbarnen och Dagbok för alla mina fans – 

Gregs bravader. Den sistnämnda boken hamnade också som topp tre för pojkarna till-

sammans med Harry Potter och de vises sten och Kallt blod – De försvunna barnen. 

För ett mer detaljerat resultat se avsnitt 4.2 Favoritböcker.  
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5.1.2 Motiveringar för bokval  

I enkäten svarade inte eleverna endast på vilka bokpreferenser de hade utan motiverade 

också varför de tyckte om böckerna. Utifrån en analys av elevernas motiveringar till 

böckerna urskiljdes begrepp som beaktas i textanalysen. De mest frekvent förekom-

mande nyckelorden för motiveringarna skiljer sig inte avsevärt mellan könen. Nyck-

elord som nämns hos pojkarna flest gånger är spännande och rolig. Spännande nämns 

17 gånger och rolig 8 gånger. Nyckelorden som nämns hos flickorna flest gånger är 

spännande och rolig. Spännande nämns 13 gånger och rolig 8 gånger. Orden spännande 

och rolig kan tolkas som att innehåll med spänning och humor utgör motivationsfak-

torer till varför eleverna har valt böckerna. 

 

5.1.3 Bortfallsanalys 

Av de 103 eleverna som tillfrågades att delta i studien finns ett bortfall av 20 elever. 

Som bortfall räknas elever som avböjde att delta i studien, inte fyllde i enkäten korrekt, 

inte var närvarande när enkäten genomfördes eller inte hade lämnat in något korrekt 

ifyllt samtyckesformulär. Bortfallen kan huvudsakligen kopplas till att elever inte närva-

rade vid tillfällena då enkätundersökningarna genomfördes i klassrummen. Det fanns 

även ett fåtal elever som avböjde att delta i studien av skäl som kan relateras till grupp-

tryck och ett bristande intresse för läsning generellt.  

 

5.2 Textanalys 
I följande avsnitt kommer elevernas favoritböcker att presenteras för sig gällande olika 

analyskategorier. Först kommer flickornas favoritböcker att analyseras, följt av pojkar-

nas. Avslutningsvis analyseras den gemensamma boken.  

 

5.2.1 Glasbarnen av Kristina Ohlsson (2013) 

Handling 

Tolvåriga Billie flyttar in i ett obehagligt gammalt hus på landet med sin mamma. Näst-

an omedelbart inträffar mystiska händelser, ofta i anslutning till husets föremål. Till-

sammans med sina vänner Aladdin och Simona beslutar sig Billie för att försöka lösa 

mysteriet med huset. Billie och vännerna misstänker att huset är hemsökt, men det visar 

sig att mannen som sålde huset ligger bakom de mystiska händelserna. Slutet är öppet 

för tolkning på grund av det övernaturliga inslaget. 

 

Genre 
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Glasbarnens genre kan beskrivas som en deckare med övernaturliga inslag. Boken inne-

håller subtila övernaturliga inslag, men innehåller även kännetecken från deckargenren 

genom att Billie tillsammans med Aladdin och Simona försöker lösa ett mysterium 

utifrån ledtrådar som de finner under berättelsens gång. Det pågår även brott parallellt 

med handlingen, som tydliggörs först i slutet av berättelsen när mannen bryter sig in i 

huset (Ohlsson 2013:224). Mammans pojkvän är polis och barnen hör av sig till honom 

i slutet av berättelsen för att han ska gripa mannen (Ohlsson 2013:233), vilket 

ytterligare kan tolkas som ett exempel på ett inslag från deckargenren.  

 

Karaktärer  

Tolvåriga Billie utgör berättelsens huvudkaraktär. I texten får läsaren följa Billies tankar 

och hon fokaliseras därigenom ofta internt. Den interna fokaliseringen uttrycks till ex-

empel i följande avsnitt:  

Billie funderade. Grannarna kände de knappt, de kunde säga vad som helst. Men hon vågade 

inte utmana mamma på just den punkten, då skulle hon inte prata med dem alls. (Ohlsson 

2013:104) 

 

Billie fungerar här som fokalisator och läsaren får ta del av hennes innersta tankar.  

Billies läsintresse kan tolkas som ett utmärkande attribut för henne. Läsning utgör 

ett återkommande inslag i texten, till exempel genom att Billie tillsammans med Alad-

din och Simona besöker biblioteket för att söka information om huset (Ohlsson 

2013:149ff). Aladdin och Simona fyller rollerna som Billies sidekicks. De beskrivs inte 

särskilt ingående i texten, men Aladdin ger uttryck för egenskaper som kan ställas i ett 

motsatsförhållande till Billies. Han är modigare än Billie och mer praktiskt lagd.  

 

Huvudmotiv och bimotiv 

Glasbarnens huvudmotiv utgörs av Billies sökande efter svar på mysteriet med huset. 

Det är sökandet som leder berättelsen framåt eftersom handlingen utvecklas parallellt 

med Billies sökande efter svar.  

Döden utgör ett framträdande bimotiv i texten och återkommer ofta i olika sam-

manhang. I inledningen får läsaren till exempel reda på att Billies pappa dog innan flyt-

ten. Det beskrivs som anledningen till varför flytten ägde rum (Ohlsson 2013:6). Mam-

man återvänder med Billie till Åhus där hon växte upp för att lämna lägenheten i Kristi-

anstad där de tidigare hade bott tillsammans. Det finns en önskan hos mamman att börja 

om på nytt (Ohlsson 2013:11). Billies sorg efter pappans död uttrycks i följande citat:  
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Billie hade gråtit så mycket när pappa dog att hon inte trodde att det fanns några tårar kvar. 

Men det gjorde det. Oftast på natten men ibland också på dagen. Ingen vinter eller vår hade nå-

gonsin varit lika hemsk. (Ohlsson 2013:13) 

 

Döden lyfts även fram på andra ställen, till exempel i anknytning till glasbarnen som 

drunknade och barnskötaren som hängde sig.  

Vänskap utgör ett annat bimotiv. Billies vänskapsrelationer med Aladdin och Si-

mona kan beskrivas som betydelsefulla inslag i sökandet efter svar på mysteriet. Vän-

nerna samarbetar när de följer upp olika ledtrådar och har olika personligheter som 

framträder i texten. Billie är mån om att upprätthålla en god vänskapsrelation med Si-

mona, som vid ett tillfälle börjar uttrycka avundsjuka gentemot Aladdin. I följande citat 

från texten tydliggörs detta: 

Hon märkte att Simona var annorlunda mot henne när skolan började. 

– Vill du följa med ut till Åhus någon dag efter skolan? frågade Billie. Mamma säger att du kan 

sova över. 

Simona fnös. 

– Har du tid med mig då? Du som bara umgås med Aladdin. 

Billie blev sårad. (Ohlsson 2013:137) 

 

Billies relation med Simona och Aladdin behandlas vid flera tillfällen i boken och utgör 

ett väsentligt inslag. 

 

Stigande handling 

Glasbarnen innehåller spänningsmoment och antecipation eftersom handlingens förs 

framåt med ledtrådar om spökena i huset. Berättelsen kan därigenom främst sägas ha en 

handlingsorienterad karaktär, men innehåller även inslag av personorientering genom att 

Billies tankar emellanåt framträder i texten. Billie hittar ett handavtryck från ett barn i 

dammet (Ohlsson 2013:23) och ett meddelande med barnslig handstil där det står ”För-

svinn!” (Ohlsson 2013:54). Detta leder till att läsaren långsamt får reda på mer om glas-

barnen. Kapitlen avslutas ibland med frågor som får läsaren att vilja läsa vidare, ”Vem 

gav sig av utan sina böcker?” (Ohlsson 2013:47) och ”Kunde det vara sant att någon 

dött i huset? Och vilka var glasbarnen?” (Ohlsson 2013:101). Det här kan tolkas som en 

typ av cliffhangers eller spänningsskapande element.  

 

5.2.2 Rum 213 av Ingelin Angerborn (2011) 

Handling 



  

 

18 

Elvira kommer under mystiska omständigheter med som deltagare på ett kollo. Hon 

bygger snabbt upp en bra relation till sina rumskamrater, Bea och Meja. Trion får sova i 

rum 213, som ryktet säger att det spökar i. Under tiden som kollolivet pågår för de tre 

flickorna förekommer mystiska händelser som får tjejerna att tro att det spökar. Boken 

har ett öppet slut som kan tolkas med logiska förklaringar eller som att spöket finns. 

 

Genre 

Rum 213 kan klassas som en deckare med övernaturliga inslag, precis som Glasbarnen. 

Boken ingår i deckargenren, eftersom barnen letar ledtrådar och utreder händelserna. 

Trots det skiljer sig boken från traditionella deckare eftersom inget brott begås och 

kampen mellan de goda barnen och de onda bovarna uteblir. Boken gränsar även till 

teen noir då det handlar om det mörka och har övernaturliga inslag. Samtidigt skiljer sig 

boken från teen noir-genren eftersom böcker i den genren ofta är dystopier. Rum 213 

har ingen dystopisk framtidsaspekt utan det mörka och övernaturliga kommer från det 

förflutna.  

 

 

Karaktärer  

Elvira utgör huvudkaraktären, berättarjaget och fokalisatorn. Berättaren och fokalisatorn 

ser samma saker eftersom handlingen upplevs genom Elviras tankar därmed känneteck-

nas boken av intern fokalisering. Det kan man se i följande exempel: 

Jag tänkte på Meja och Bea, Melker vid lägerelden och ringen som hade försvunnit och kom-

mit tillbaka. En skön känsla spred sig i kroppen när jag tänkte på att ringen låg på nattduksbor-

det bredvid mig och inte någonstans i sörjan på sjöns botten. (Angerborn 2011:40) 

 

Elvira visar sitt mod och sin nyfikenhet inför det okända vilket kan tolkas som hennes 

attribut. Hon har en ring som är av betydande karaktär för handlingen. Ringen kan tol-

kas som hennes attribut. Genom att flickorna formar en grupp om tre kan Elvira utväxla 

idéer med Bea och Meja som tar rollen som sidekicks.  

 

Huvudmotiv och bimotiv 

Huvudmotivet i Rum 213 kan tolkas som vänskap eftersom flickornas förtroende för 

varandra sätts på prov.  

Jag var tvåhundra procent säker på att jag hade lagt ringen där. Jag hade hittat den i kudden, vi-

sat den för Bea och Meja och lagt den på nattduksbordet. Och nu låg den inte där. 
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Jag tittade på Meja och Bea, men de sov fortfarande[...] 

– Var är den? sa jag.  

– Var är vadå? sa Bea yrvaket.  

– Ringen! sa jag.  

– Ringen? sa Meja och gäspade stort. Men du hittade den ju…  

– Ja, sa jag, men nu är den borta igen!  

Bea och Meja tittade förvånat på mig. Det såg väldigt äkta ut, men jag gav mig inte. Jag 

var helt säker på att det var någon av dem som skojade med mig. Det var det enda möjliga. 

(Angerborn 2011:40f)  

 

Första gången som flickornas förtroende för varandra testas är när Elviras ring försvin-

ner på ett mystiskt sätt. De anklagar varandra för olika påhitt men i slutet förlåter de 

varandra för anklagelserna och banden mellan dem stärks. De starka vänskapsbanden 

som byggts får man en föraning om redan på försättsbladet där det står:  

Vi träffas fortfarande ibland, Bea, Meja och jag. Men vi pratar aldrig om det. Det är en tyst 

överenskommelse. Som om det kanske aldrig hände om vi inte pratar om det. Men innerst inne 

så vet vi förstås. (Angerborn 2011:5) 

 

Texten på försättsbladet är nedtecknad så att läsaren förstår att texten på försättsbladet 

utspelar sig efter berättelsen i boken. Den vittnar om att kompisarna har så starka vän-

skapsband efter bara en vecka på kollot att de fortfarande träffas, men spänningen byggs 

upp genom att läsaren undrar vad det är.  

Sökandet för att göra det oförklarliga förståeligt kan uppfattas som ett bimotiv. 

Elvira, Bea och Meja firar sista stunderna på kollot genom att ta ett foto. Bea och Elvira 

ställer sig framför kameran och Meja ber dem först säga ”Omelett” men ändrar sig 

snabbt och tjejerna ropar istället ”Mebel” framför kameran. Elvira förstår direkt att 

någonting är fel när hon ser Meja titta på det nytagna fotot på displayen.  

Håret reste sig omedelbart i min nacke och jag blev alldeles kall. På bilden i den lilla rutan stod 

två tjejer med armarna om varandra och log vackert mot fotografen. Den ena var Bea. Den 

andra var någon jag aldrig tidigare hade sett, men ändå visste precis vem det var. En rödhårig 

tjej i vit klänning. Själv syntes jag ingenstans. 

– Det är hon …, flämtade Bea. 

– Mebel …, viskade jag. 

Medan vi tysta stirrade på bilden framför oss, började Mebel sakta förändras. Hennes hår 

blev ljusare och ljusare, hennes ögon blåare och hennes mun smalare. Och plötsligt var det inte 

längre Mebel. Det var jag, Elvira, som stod där med armen om Bea. (Angerborn 2011:194f) 

 

Citatet ovan är från slutet av boken när tjejerna ska lämna kollot. Det okända som hu-

vudkaraktärerna har sökt efter gör sig än en gång påmint. 
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Romantik är även ett bimotiv som berörs i boken. Elvira, Meja och Bea är alla ny-

fikna inför kärlek och att vara tillsammans med någon, vilket framhävs på flertal ställen 

i boken. Alla tre blir förälskade i pojkar på lägret. 

 

Stigande handling 

Boken är handlingsorienterad genom att händelserna styr berättandet i boken. Samtidigt 

innehåller boken drag av en personorienterad bok eftersom läsaren får följa Elviras inre 

tankar och känslor. 

Spänningen lyfts fram genom situationer som lockar nyfikenheten hos läsaren. 

”Och på kvällen hade jag allt annat än otur…” (Angerborn 2011:31) är ett exempel på 

uppbyggnad som lockar läsaren att fortsätta sin läsning av kapitlet. Cliffhangers bidrar 

också till den stigande handlingen. Ett exempel på en cliffhanger är:  

– Vad har du gjort? sa jag.  

Men Meja lyfte bara lite på ögonbrynen och log hemlighetsfullt.  

– Det kommer du nog snart märka, sa hon. (Angerborn 2011:66) 

 

Så avslutas kapitel nio. Det kan leda till att läsaren uppmuntras att läsa vidare. Cliff-

hangers gör att läsaren får svårare att pausa i läsandet, trots att kapitelavslutet är ett lo-

giskt ställe att pausa på. 

Antecipation återfinns flera gånger i boken. Redan tidigt i boken riktas fokus mot 

en nummerplåt på en bil, en ring, en kamera och en penna. Dessa föremål beskrivs 

detaljerat och återkommer under flera tillfällen. Läsaren får därför tidigt en föraning om 

att de sakerna kommer ha betydelse i boken och leder till upplösningen. I kapitel fyra 

nämns att huvudkaraktärerna längtar efter förälskelse och i samma stycke nämns fyra 

killar (Angerborn 2011:25). Den vane läsaren kan här se att antecipation byggs upp och 

att killarna kommer finnas med som bikaraktärer under berättelsens gång och de har be-

tydelse för bokens slutscener. Även den ovane läsaren kan uppfatta markanta anteci-

pationer, exempelvis bilens nummerplåt och rumsnumret. Texten på bokens 

försättsblad, citerad under föregående avsnitt, antyder att flickorna har en gemensam 

hemlighet är en antecipation av slutet, där den återkommer på bokens sista sida. 

 

5.2.3 Harry Potter och de vises sten av J. K. Rowling (1999) 

Handling 

Pojken Harry Potter som är 10 år lever ett olyckligt liv hos sina fosterföräldrar. En dag 

får han reda på att han är en trollkarl och att hans föräldrar också tillhörde den magiska 
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världen. Han får en kallelse till trollkarlsskolan Hogwarts och lär känna den magiska 

världen, nya vänner och upplever många äventyr under sitt första år där. I slutet kon-

fronteras Harry även med den onda trollkarlen Voldemort, som han sist mötte som 

spädbarn, och lyckas än en gång besegra honom. 

 

Genre 

Harry Potter innehåller alla typiska delar för en fantasyberättelse. Berättelsen handlar 

om kampen mellan gott och ont, vänskap och att hitta sig själv. Handlingen utspelar sig 

i en magisk värld och det goda vinner alltid.  

 

Karaktärer 

Huvudkaraktären och titelpersonen är Harry Potter. Han genomgår en utveckling från 

att vara förtryckt i den verkliga världen till att bli känd och omtyckt i den magiska värl-

den. Hans personlighet tydliggörs när sorteringshatten delar in eleverna i elevhemmen 

beroende på deras karaktärsdrag. Elevhemmet som Harry vill hamna i står för mod, 

djärvhet, kraft och tapperhet. Hatten vill först placera honom i ett annat elevhem som 

representerar slughet och målmedvetenhet, men eftersom Harry känner att han inte hör 

hemma där ändrar hatten sitt beslut (Rowling 1999:150ff). Harrys mod och lojalitet 

framhävs när han vid ett flertal tillfällen försvarar sina vänner oavsett konsekvenserna. 

Harry har flera attribut som är ovanliga i den magiska världen. Han kan tala med ormar, 

har ett ärr av betydelse och har en trollstav som delar kärna med Voldemort. Harry är 

den huvudsakliga fokalisatorn i berättelsen även om andra personers perspektiv också 

skildras. I texten framgår huvudsakligen en intern fokalisering men även externa inslag 

förekommer.  

 

Huvudmotiv och bimotiv 

Huvudmotivet i Harry Potter kan beskrivas som kampen mellan gott och ont. Ett bimo-

tiv är resan från att vara olycklig och oälskad till uppskattad och beundrad. Att hitta sitt 

sanna jag och ett liv som han har drömt om blir även tydligt genom den faktiska resan 

från människovärlden till trollkarlsvärlden. Ett annat bimotiv är vänskap. När Harry 

möter sin hittills största utmaning, nämligen att hindra Voldemort från att bli odödlig, 

måste han gå genom olika slags prövningar som han inte hade klarat utan sina vänner 

Ron och Hermione. Utan Rons mod och Hermiones intelligens hade Harry inte kunnat 

besegra sin fiende. 
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Ett bimotiv är maktordning. I trollkarlsvärlden finns det en tydlig hierarki med 

renblodiga trollkarlar högst upp och mugglarfödda trollkarlar längst ned. Hagrid, som 

inte är tillåten att utöva magi längre, befinner sig ännu lägre ned i hierarkin. Många i 

trollkarlsvärlden försöker att upphäva dessa sociala skikt genom att acceptera olikheter. 

Andra trollkarlar menar att mugglarfödda, personer som har föräldrar som inte kan 

trolla, inte borde få ingå i trollkarlsvärlden. I sitt första möte med Malfoy, Harrys anta-

gonist, får Harry möta dessa värderingar då Malfoy säger: 

Jag tycker verkligen inte att de skulle släppa in den andra sorten, eller vad tycker du? De är helt 

enkelt inte likadana, de har aldrig fått lära sig våra seder och bruk. En del av dem har nog ald-

rig ens hört talas om Hogwarts förrrän [sic!] de får brevet. Jag tycker att de borde hålla det 

inom de gamla trollkarlsfamiljerna. (Rowling 1999:103)  

 

Harry får här se en ny sida av trollkarlsvärlden som inte bara utgörs av acceptans utan 

också elitism.  

Döden utgör också ett framträdande bimotiv. Harry bearbetar sina föräldrars död 

och det tydliggörs till exempel när han upptäcker Erised-spegeln. Dumbledore förklarar 

för Harry att spegeln visar ”våra hjärtans djupaste, innerligaste önskan” (Rowling 

1999:263). I spegeln ser Harry sina föräldrar och andra avlägsna släktingar. Eftersom 

han aldrig känt dem är det också vad han önskar mest i hela världen, att få ha dem nära. 

Harrys föräldrar har också en närvaro i handlingen som kommer till uttryck när Harry 

ärver sin pappas osynlighetsmantel (Rowling 1999:248ff) och hur hans mammas kärlek 

är det vapen som skyddar honom mot Voldemort (Rowling 1999:367).  

 

Stigande handling 

Harry Potter är en handlingsorienterad berättelse, även om den också har ett person-

orienterat fokus. Texten fokuserar mer på händelserna som för handlingen framåt än ka-

raktärens inre känslor och tankar. Detta kan vara en faktor som bidrar till spänningen i 

boken. När läsaren frekvent får uppleva nya händelser kan det skapa motivation att läsa 

vidare. 

Harry Potter innehåller många cliffhangers vid kapitlens slut. Kapitlet ”Breven 

från ingen” slutar med att någon befinner sig utanför rucklet Harry och familjen Dursley 

sover i: ”BOM. Hela rucklet darrade och Harry satte sig tvärt upp och stirrade på dör-

ren. Någon stod där utanför och knackade för att bli insläppt” (Rowling 1999:63). Cita-

tet visar att läsaren inte får reda på vem det är förrän i nästa kapitel.  
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Läsaren lämnas i ovisshet om vad som kommer att hända härnäst. I kapitlet Ge-

nom falluckan avslutas Harrys färd förbi de olika hindren till De vises sten med att han 

får syn på någon som han inte har förväntat sig: ”Det var redan någon där men det var 

inte Snape. Det var inte ens Voldemort” (Rowling 1999:353). Här skapas nyfikenhet 

hos läsaren att ta reda på vem den okände personen är.  

Antecipation i boken byggs upp genom att Voldemorts namn eller Du-Vet-Vem 

nämns vid ett flertal tillfällen. Hagrid berättar för Harry om Voldemort och nämner att 

han misstänker att Voldemort inte är död (Rowling 1999:75f). Även kentauren Firenze i 

den förbjudna skogen berättar sina misstankar om vem som dricker enhörningsblod för 

Harry när han har straffkommendering. Firenze berättar att enhörningsblod kan drickas 

för att ”[…] hålla en vid liv, även om man bara är en tumsmån från döden” (Rowling 

1999:319). Detta kan ses som ett skapande av antecipation eftersom det ger ledtrådar 

om att Voldemort lever och att Harry tillslut kommer att möta honom i slutet av boken.  

 

 

 

 

Humor 

En bidragande faktor till att Harry Potter kan vara lockande är humorn i boken. Genom 

att det finns många regler som kan brytas i den magiska världen uppstår komiska situat-

ioner. Exempelvis finns det ett speciellt godis som har allt från äckliga smaker till goda. 

När trollkarlsskolans rektor äter en sådan och förväntar sig kolasmak uppstår en rolig 

situation eftersom han fick smaken öronvax (Rowling 1999:369). Ett exempel på situat-

ionskomik uppstår när rektorn ska hålla ett tal i början av läsåret och läsaren förväntar 

sig betydelsefulla ord, men talet består bara av fyra till synes slumpvis valda ord: 

”Dumbom! Lipsill! Stolle! Tokskalle! Tack ska ni ha!” (Rowling 1999:155). Båda ex-

emplen visar hur regler bryts och komiska situationer därmed uppstår. Förutom vanlig 

skrattretande humor finns även groteska händelser och situationer. En situation som 

grotesk humor framhävs i, är när Harry möter ett spöke som kallas för Nästan Huvud-

löse Nick. Han demonstrerar var han har fått sitt namn ifrån genom att lyfta på sitt hu-

vud som delvis sitter löst och lägger det på sin axel. Barnen reagerar genom att vara 

förbluffade och spänningsfältet mellan realitet och fantasi respektive hemskhet och ko-

mik tydliggörs (Rowling 1999:157). 
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5.2.4 Kallt Blod – De försvunna barnen av Jørn Jensen (2009) 

Handling  

Den blinda mannen Johan flyttar in i huset bredvid huvudkaraktärerna Simone och 

Tobias hus. Spänningen byggs upp i boken genom att det tidigare har rövats bort barn i 

staden. Tidigt i boken introduceras Tobias kompis Oliver som blir kidnappad. Mystiken 

tätnar och det uppdagas att Johan är skurken. Boken avslutas med en plötslig vändning 

när Johans medhjälpare dyker upp.  

 

Genre 

Serien Kallt Blod (Jensen 2009) kan beskrivas som en deckare. De genretypiska dragen 

av deckare synliggörs genom att brott begås. Till skillnad från andra barndeckare söker 

inte barnen aktivt efter brott utan blir involverade i det ofrivilligt.  

 

Karaktärer 

Texten fokuserar generellt inte på karaktärsbeskrivningar. Tobias och Simone kan tol-

kas som modiga barn eftersom de antar utmaningen när de utsätts för en farlig situation. 

Syskonen är lojala mot varandra eftersom de tänker på den andres välmående när Johan 

planerar att kidnappa dem båda. Tobias visar också sympatiska drag när han känner oro 

för sin vän Oliver som blir kidnappad i början av boken. Den är skriven i tredje person 

med flera olika personers perspektiv, med extern fokalisering. Den externa fokalisering-

en kan vara en anledning till att karaktärernas personlighet och inre känsloliv inte skild-

ras mer djupgående. 

 

Huvudmotiv och bimotiv 

Huvudmotivet i Kallt Blod kan tolkas som kampen mellan det goda och det onda. Bar-

nen är goda och naiva men besegrar de onda brottslingarna. Boken slutar med att rätt-

visa skipas och att polisen griper gärningsmännen. Den innehåller inga målande be-

skrivningar förutom när de onda beskrivs. Då används adjektiven svart och mörk. Det 

görs troligtvis för att ovana läsare lättare ska identifiera brottslingarna. 

Ett bimotiv i texten kan beskrivas som ett budskap till barn om att inte lita på 

främlingar. Tobias och Simones mamma varnar dem för att prata med främmande män-

niskor och för att gå ut när det är mörkt. Trots det litar Tobias och Simone på Johan och 

hamnar därmed i en farlig situation. Det antyds därför att om barnen lytt sin mammas 

råd hade de aldrig utsatts för Johan. Det synliggörs i kapitel två där Tobias, Simone och 
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deras mamma pratar om rädslan för kidnappningarna och berättarrösten beskriver hur 

Simone agerar: ”Men hon tänker sig alltid för innan hon går ut. Hon går inte ut själv när 

det är mörkt och hon pratar aldrig med vuxna som hon inte känner” (Jensen 2009:12f). 

Oavsett att Tobias och Simone är vaksamma mot främlingar, luras de in i Johans fälla. 

Bimotivet har därigenom drag av uttrycket: En ulv i fårakläder. Med det menas att nå-

gon utger sig för att vara något annat, precis som Johan. 

 

Stigande handling  

Kallt blod är en handlingsorienterad berättelse. Nya händelser introduceras frekvent och 

kan därför bidra till spänning. Cliffhangers och antecipation återfinns också i texten. Ett 

exempel på cliffhanger är till exempel när Simone har blivit instängd hos Johan:  

Simone ligger stilla en stund. Hon måste förhindra att han fångar Tobias också. Men hur? Så 

får hon en idé. Hon kryper ner på golvet och tar upp flaskan. Hon tar tag om flaskhalsen och 

trycker den intill sig. (Jensen 2009:49) 

 

För att läsaren ska få reda på vad Simone ska göra med flaskan behöver hen läsa vidare 

i nästa kapitel vilket bildar en nyfikenhet. Även kapitel 9 avslutas med en cliffhanger, 

när Simone och Tobias lyckats söva Johan och tror att de är säkra: 

”Vi klarade det” säger hon, ”Vi klarade det. Kom Tobias vi måste se efter hur Oliver mår.” 

De går in till Oliver som ligger på britsen och sover djupt. I samma ögonblick ringer det på 

dörren. (Jensen 2009:54)  

 

Kapitlet avslutas därmed med att nya frågor ställs inför det nästkommande. Den anteci-

pation som byggs upp i texten består av ledtrådar om att Johan är brottslingen. När To-

bias och Simone träffar Johan för första gången säger han för sig själv ”Det var snälla 

barn [...] Dem får jag säkert nytta av” (Jensen 2009:9). Tobias tycker att det är konstigt 

att en svart skåpbil står vid Johans hus (Jensen 2009:19) och att Johan har material i 

källaren som Tobias kopplar till att han ska renovera sitt badrum, trots att Johan redan 

har ett bredvid sovrummet (Jensen 2009:21). De här ledtrådarna visar inte att Johan är 

brottslingen men ger ändå intrycket av att det är någonting misstänkt med honom. 

 

5.2.5 Dagbok för alla mina fans, Gregs bravader av Jeff Kinney (2008)  

Handling 

Greg skriver en loggbok och dokumenterar händelser under ett skolår där han strävar 

efter popularitet. Boken fokuserar på Gregs själviska handlingar, men beskriver också 

en karaktärsutveckling eftersom han mot slutet börjar bli en mer sympatisk person. Av 
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det skälet kan boken ses som personorienterad, eftersom den fokuserar på Gregs inre 

utveckling som fortgår genom hela boken. 

 

Genre 

Gregs bravader är en grafisk roman i ett dagboksformat med humoristiska inslag. Tex-

ten är inte fullständig utan bilderna, utan de samspelar för att höja den humoristiska 

faktorn och att föra handlingen framåt. Bilderna för handlingen framåt genom att ge ny 

information som ibland inte nämns i texten. 

 

Karaktärer 

Protagonisten Greg är fokalisatorn i berättelsen. Han skildras genom en intern fokalise-

ring och skildringen vinklas även, eftersom han beskriver sig själv utifrån sitt eget per-

spektiv. Läsaren kan ändå urskilja att han framstår som en lat, självisk pojke med tyd-

liga visioner för sina drömmar. Han drivs av viljan att bli populär och visar kreativitet 

för att uppnå målet. Greg är känslig för när folk i omgivningen agerar pinsamt, möjligt-

vis för att han anser att det skadar hans mål att bli populär (Kinney 2008). Rowley som 

är Gregs bästa vän agerar som en motpol till honom. Rowley beskrivs även som lättlu-

rad, lite korkad men snäll. Gregs familj beskrivs inte lika väl som han själv eller Row-

ley, även om de frekvent inkluderas berättelsen (Kinney 2008). 

 

Huvudmotiv och bimotiv 

Bokens huvudmotiv kan beskrivas som Gregs strävan efter att bli populär vilket kan ses 

som en form av det som inom litteraturvetenskapen benämns som identitetssökande 

(Nikolajeva 2004:67). I bokens inledning blir detta tydligt när Greg beskriver hur grade-

ringen av popularitet fungerar på skolan han går på:  

I bästa fall ligger jag på femtiandra eller femtitredje plats i popularitet i år. Men som tur är ska 

jag snart ska flytta upp ett snäpp, för Charlie Davies ligger på platsen ovanför och nästa vecka 

får han tandställning. (Kinney 2008:13) 

 

Gregs identitetssökande i samband med popularitetssträvan framkommer i flera sam-

manhang, exempelvis när han tar på sig rollen som serietecknare i skoltidningen eller 

rollen som muskulös brottare. Det gör han för att söka berömmelse och beundran hos 

sina skolkamrater. Han försöker ofta distansera sig från barnsliga beteenden som hans 

bästa vän Rowley ger uttryck för. Följande citat exemplifierar distanseringen: 
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 Jag har sagt till Rowley minst en miljon gånger att nu när vi går i middle school säger man 

”hänga”, inte ”leka”. Men hur jag än försöker gnugga i honom det, så har han glömt det till 

nästa gång. (Kinney 2008:24) 

 

I citatet tydliggörs att han inte vill använda ordet leka längre eftersom lek kan kopplas 

till barnsligt beteende. Ordet hänga är något som ungdomar skulle kunna använda, där-

för vill han använda det ordet istället. 

Ett bimotiv som kan identifieras i boken är vänskap. Gregs bravader (Kinney, 

2008) tar näst intill bara upp manliga relationer. Greg och hans bästa vän Rowley utgör 

den centrala vänskapsrelationen i boken. Inledningsvis behandlar Greg Rowley på ett 

negligerande sätt. Han värdesätter inte Rowleys vänskap, vilket uttrycks i beskrivning-

en; ”Rowley är teoretiskt sett min bäste kompis, men det är dags att ändra på det” (Kin-

ney 2008:23). Han beskriver också att han endast blev kompis med Rowley för att han 

tyckte synd om honom och att han mest är bra för att göra elaka tricks på (Kinney 

2008:25f). I slutskedet av boken får Rowley skulden för någonting dumt som Greg har 

gjort (Kinney 2008:185ff). Rowley slutar därefter att umgås med Greg och först då inser 

Greg värdet i deras vänskap. Från och med då börjar Gregs karaktär att utvecklas och 

han gör det som i boken kallas det rätta för att rädda hans vänskap med Rowley (Kin-

ney 2008:221).  

 

Stigande handling 

Gregs bravader har inga självklara spänningsmoment, som deckare eller äventyrsroma-

ner kan innehålla. Boken innehåller inte några tydliga cliffhangers. Däremot kan bilder-

na ha en roll som spänningsmoment i boken för att bidra till att läsaren läser vidare. 

Bilderna utelämnar information som gör att läsaren fortsätter för att förstå bildinnehål-

let. Likadant kan texten utelämna viss information som gör att läsaren måste analysera 

bilderna. Ett exempel på det är när Greg och Rowley ska gå ”bus eller godis” och måste 

smyga hem för att undvika ett gäng high schoolpojkar. När de börjar närma sig Gregs 

hus visas en bild på Greg som blir attackerad med en stor mängd vatten. I texten efter 

bilden förklaras det för läsaren att det var Gregs pappa (Kinney 2008:80f).  

Handlingen i Gregs bravader kan betecknas som stigande eftersom den inkluderar 

fenomenet antecipation. På bokryggen och försättsbladet visas en bild av en ostskiva. I 

början av boken förklarar Greg att det ligger en ostskiva på basketplanen sedan förra 

våren. Osten som snabbt började bli möglig och äcklig startade fenomenet ostnudden. 

En pojke rörde vid osten och det gällde därefter att hålla sig borta från honom för att 
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inte bli smittad. Den som senast blev smittad flyttade och tog ostnudden med sig, för-

klarar Greg och hoppas att ingen börjar med ostnudden igen (Kinney 2008:15f). Nästa 

gång osten tas upp är i slutet av boken när Greg och Rowley blir trakasserade av några 

high school-pojkar som nämnts innan. De tvingar Rowley att äta upp osten. Nästa dag 

undrar många på skolan var osten har tagit vägen. Det är här Greg väljer att göra någon-

ting osjälviskt för Rowley och säger att det är han som kastade bort osten, därmed har 

han startat ostnudden igen och ingen vill vara i närheten av honom (Kinney 2008:215–

221). Ledtrådarna som lämnas leder till bokens slut när Rowleys och Gregs vänskap 

ställs på prov. Osten blir också en metafor för impopularitet. När Greg offrar sig för 

Rowleys vänskap och tar på sig skulden att ha rört vid osten ger han upp den popularitet 

han strävat efter genom hela texten. 

 

Humor 

Gregs bravader (Kinney 2008) präglas av komedi och kan kategoriseras inom humor-

genren. Humorn i boken består av karikatyrer och överdrifterna i hur de olika 

karaktärerna är framställda i texten. Idioterna på Gregs skola och hans lillebror Manny 

är tecknade med överdrivna drag, till exempel stora tänder eller underbett. Våldsamma 

inslag utgör en del av bokens humor som till exempel när Greg och Rowley brottas 

(Kinney 2008:84), Gregs trick på Rowley (2008:26) eller när de blir överfallna av 

snöbollar (2008:169f). Mycket av skämten i boken är av en elak karaktär. Ett exempel 

på detta är när Greg och Rowley bjuder in grannbarnen på en spökrunda och skrämmer 

ett barn så mycket att han gömmer sig under sängen. De petar på honom med en kvast 

för att få ut honom (Kinney 2008:59–65). Greg säger till sitt försvar att ”Shane Snella 

faktiskt BETALADE för att vi gjorde så här mot honom” (Kinney 2008:64). Den elaka 

humorn kopplar ofta till Gregs själviska drag vilket vi kan se i citatet. Greg ser inte att 

han gör någonting fel eftersom han fokuserar på sin egen underhållning och de intjänade 

pengarna. 

 

5.3 Karaktäriserande drag 
I det här avsnittet sammanfattas flickornas och pojkarnas favoritböcker för sig för att ge 

en tydligare bild av de samlade verken. 
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5.3.1 Flickornas böcker 

Både Glasbarnen och Rum 213 är till övervägande del handlingsorienterade. Gregs 

bravader skiljer sig från de övriga böckerna genom att huvudsakligen vara person-

orienterad. Glasbarnen och Rum 213 innehåller drag från deckargenren, medan Gregs 

bravader är skriven som en grafisk roman. Huvudkaraktärerna i Glasbarnen och Rum 

213 utgörs av flickor. Gregs bravader har däremot en manlig huvudkaraktär. Motivet 

vänskap förekommer i alla böckerna. Sökande utgör ett motiv som förenar både Glas-

barnen och Gregs bravader, även om typen av sökande skiljer sig från varandra. Glas-

barnens huvudmotiv utgörs av sökande efter svar på ett mysterium medan Gregs 

bravaders huvudmotiv utgörs av identitetssökande.  

Samtliga böcker byggs upp med hjälp av en stigande handling i olika omfattning. 

Den vanligaste komponenten i böckerna är antecipation, eftersom alla böckerna ger led-

trådar genom handlingens gång. Gregs bravader innefattar osten, Glasbarnen de mys-

tiska handavtrycken och meddelanden och Rum 213 nummerplåten. 

Den enda renodlade humorn som återfinns i böckerna är i Gregs bravader som är 

en humorbok. Glasbarnen och Rum 213 är av mörkare karaktär och inkluderar inte lika 

tydliga humoristiska element.  

  

5.3.2 Pojkarnas böcker 

Genremässigt skiljer sig pojkarnas böcker från varandra. Gregs bravader är klassad som 

en humorbok och en grafisk roman. Harry Potter är en fantasybok och Kallt Blod en 

deckare. 

Alla pojkarnas böcker behandlar manliga huvudkaraktärer, Harry, Greg och 

Tobias. Kallt blod inkluderar Simone som ännu en huvudkaraktär, hon blir däremot inte 

beskriven som en karaktär med feminina drag förutom att det framkommer att hon är en 

flicka eftersom hon används som pronomen.  

Både Harry Potter och Kallt blod är handlingsorienterade och innehåller motivet 

kampen mellan det goda och det onda. Antagonisterna i de båda böckerna framställs 

som osympatiska karaktärer utan nyanser. De goda karaktärerna nyanseras inte heller, 

utan framställs generellt som genomgoda.  

Gregs bravader är som nämts en humorbok och även Harry Potter innehåller hu-

moristiska drag. Kallt blod innehåller däremot inga tydliga tecken på humor eftersom 

fokus ligger på de spännande händelserna. Harry Potter inkluderar också spännande 

element, vilket dock varieras med humoristiska inslag. Alla tre böckerna har en stigande 

handling och innehåller till i viss mån spänning, cliffhangers och antecipation. 
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5.4 Likheter mellan böckerna 
Den mest uppenbara likheten i flickornas och pojkarnas val av böcker är att båda könen 

har valt samma bok, Gregs bravader. Detta visar på att eleverna ändå delvis är ute efter 

samma innehåll som uppfylls i denna bok. Det fanns även andra likheter i bokvalen, till 

exempel att både flickorna och pojkarna har valt deckare som favoritböcker. 

Både i pojkarnas och flickornas böcker porträtteras huvudkaraktärer som är barn 

och uppskattningsvis i respondenternas ålder. Generellt är huvudkaraktärerna mellan 

10–12 år gamla. I några av texterna är det svårare att urskilja åldern på karaktärerna. I 

Gregs bravader beskrivs att Greg går i middle school och i Kallt blod framhävs det att 

barn kidnappas och att Tobias och Simone går i skolan. Det går därför att tolka att de 

också är i åldrarna 10–12. 

Pojkarnas respektive flickornas böcker karaktäriseras av stigande handling med de 

olika komponenterna spänning, cliffhanger och antecipation. Gregs bravader som val-

des av både flickor och pojkar skiljer sig från mängden genom att den inte innehåller 

lika tydliga drag av stigande handling. Spänningsdelen är inte lika stor och den innehål-

ler inte cliffhangers dock är det den enda boken som genom bilder bygger upp spän-

ningsmoment. Komponenten antecipation är inte heller lika tydlig som i de andra böck-

erna. Det förekommer bara en explicit antecipation i Gregs bravader medan de andra 

böckerna ger flera ledtrådar som leder mot slutet.  

 

5.5 Skillnader mellan böckerna 

Både flickorna och pojkarna har valt böcker med huvudkaraktärer som motsvarar könet 

de tillhör. Flickornas böcker inkluderar huvudkaraktärerna Billie och Elvira. Kallt blod 

har två huvudkaraktärer som heter Tobias och Simone. Det kan uppfattas som att poj-

karna ändå har valt en bok med en huvudkaraktär av manligt kön eftersom det är fritt att 

identifiera sig med en av två huvudkaraktärer, nämligen pojken eller flickan. De har 

även valt Harry Potter som bok, som i och för sig skildrar bikaraktären Hermione detal-

jerat, men ändå har Harry som huvudkaraktär. Flickornas val av Gregs bravader avviker 

däremot från mönstret genom att huvudkaraktären Greg är av manligt kön och att det 

över huvud taget inte finns några framstående kvinnliga karaktärer.  

Alla böcker innehåller vänskap. Det som däremot kan uppmärksammas är att 

flickornas böcker lägger ett större fokus på relationerna. I Glasbarnen hittar Billie stött-

ning hos Aladdin och Simona och reflekterar över sin relation till dem. Elvira i Rum 213 
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utbyter idéer med sina rumskamrater Meja och Bea för att lösa mysteriet och även hon 

reflekterar över sin relation till dem när deras vänskap prövas av spöken. Gregs brava-

der framhäver inte reflektioner kring vänskap på samma sätt som de andra böckerna, 

även om vänskap är en stor del av boken. Bland pojkarnas böcker inkluderas vänskaps-

relationer, men även här saknas en djupare reflektion. Harrys, Hermiones och Rons vän-

skap är en central del i berättelsen, men en utveckling eller vändning i relationerna por-

trätteras inte i den delen av serien. Det kan dock argumenteras för att en vändning sker 

eftersom Harry och Ron först inte gillar Hermione och sedan blir vän med henne. Efter 

att alla tre har blivit vänner sker dock ingen utveckling av relationen. I Kallt blod besk-

rivs inte Tobias och Simones relation förutom att de är syskon. De är lojala mot 

varandra, men fokus ligger inte på deras relation, utan på händelserna. Det påminner om 

Harry Potter. I flickornas val Rum 213 och Glasbarnen får relationer större utrymme än 

i pojkarnas böcker.  

 

6 Diskussion  
I följande stycke kommer tankar om varför eleverna valt den identifierade litteraturen. 

Efter det följer en diskussion om hur elevernas bokpreferenser kan påverka skolverk-

samheten och hur likheter och skillnader kan bemötas av lärare. 

 

6.1 Möjliga orsaker till bokval 
I studiens resultat framhävs att både flickor och pojkar visar tendenser att välja litteratur 

som skildrar barns perspektiv, där karaktärerna är ungefär i samma ålder som de själva. 

Detta kan bero på att eleverna föredrar litteratur som speglar deras identitet. Langer 

(2005:17) argumenterar för att litteraturläsningen stöttar oss i att bearbeta oss själva och 

omvärlden. Eleverna kan ha valt böcker med jämnåriga huvudkaraktärer eftersom de 

befinner sig i samma fas i livet. Nästintill alla huvudkaraktärer i texterna bearbetar frå-

gor om vänskap och relationer till omvärlden. 

Flickornas och pojkarnas böcker har inte bara likartat innehållet. Eleverna har 

även en gemensam favoritbok, Gregs bravader. För att besvara vilka aspekter av boken 

som tilltalar båda könen kan elevernas motiveringar beaktas. Motiveringarna innehåller 

generellt samma aspekter. En flicka beskriver att ”Den är rolig för att det händer alltid 

något knäppt och det är en dagbok”. I likhet med det skriver en pojke att ”Den är rolig 

och dom gör en massa roliga grejer i den”. Flickornas och pojkarnas likartade moti-

veringar bekräftar Fisher och Freys (2012) argumentation för att flickor och pojkar är 
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ute efter samma sak i litteraturläsning. Det tydliggörs genom att många likheter i littera-

turen och textinnehållet har identifierats. 

Föreliggande studie framhäver dock även olikheter i litteraturinnehållet. I studien 

framkommer att eleverna huvudsakligen väljer favoritböcker med huvudkaraktärer som 

motsvarar deras kön. Resultatet kan därmed sägas sammanfalla med tidigare forskning 

om flickors och pojkars bokval. Boraks et al. (1997), Beyard–Tyler och Sullivan (1980) 

och Schultheis (1990) beskriver ett mönster i form av att pojkar generellt tenderar att 

välja böcker med manliga huvudkaraktärer och flickor böcker med kvinnliga huvudka-

raktärer. Studiens resultat sammanfaller även med Hirdmans (1997) syn på isärhållandet 

av könen i genussystemet. Att flickor och pojkar väljer böcker med karaktärer av 

samma kön som de själva kan tyda på att de inte kan identifiera sig med det motsatta 

könet. Olikheterna i flickors och pojkars preferenser kan utgöra en utmaning i skolverk-

samheten, eftersom skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster (Skol-

verket 2011:8).  

En möjlig orsak till elevernas val av böcker är hur relationer framställs. I flickor-

nas valda böcker, Rum 213 och Glasbarnen, är vänskapsrelationerna väsentliga. I båda 

böckerna består barngruppen av tre personer. Rum 213 tolkas huvudtemat till vänskap 

eftersom deras förtroende för varandra testas flera gånger. I Glasbarnen känner huvud-

karaktären sig kluven i valet mellan den gamla vännen Simona och den nya vännen 

Aladdin. Som tidigare nämnt ligger inte fokus i pojkarnas böcker på relationer. Det 

stämmer överens med Simpsons (1996:271) forskning om att flickor tenderar att foku-

sera mer på karaktärernas känslor jämfört med pojkar. Simpson (1996:271) menar även 

att flickor generellt inriktar sig mer på empati för karaktärerna. Eftersom flickornas 

böcker innehåller fler beskrivningar av relationer och känslor kan det tolkas som att 

flickorna tränar sin empatiska sida genom läsning. Coles och Hall (2002:101f) beskriver 

i sin forskning att romantik är mer framträdande i flickors bokval än i pojkars. I elever-

nas bokval framkom att flickorna i högre utsträckning valde böcker innehållandes ro-

mantik. I motiveringarna till varför flickorna tyckte Rum 213 var intressant skrev två av 

dem att boken innehåller romantik.  

Gregs bravader är den bok som avviker från mönstret i den tidigare forskningen. 

Varken Coles och Hall (2002:101f) eller Simpson (1996) beskriver att flickor väljer 

humoristiska böcker men eftersom Gregs bravader kan ses som personorienterad kan 

elevers empati väckas när de läser om Gregs vänskapsrelationer.  
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I Coles och Halls (2002:101f) studie framkommer också att pojkar ofta väljer fan-

tasyböcker och humoristiska böcker, vilket stämmer överens med föreliggande studie 

om Harry Potter och Gregs bravader. Boken Kallt blod avviker delvis från Coles och 

Halls studie eftersom det är en deckare och Coles och Hall framhäver att pojkar läser 

science fiction, fantasy, sportböcker, krigsböcker och humoristiska böcker (2002:101f). 

Kallt blod stämmer in på Simpsons (1996:271) studie eftersom den innehåller drama-

tiska händelser men få beskrivningar av känslor och relationer. Hon menar att pojkar 

lockas av den handlingsorienterade berättelsen, inte gestaltning av karaktärernas käns-

lor. Även elevernas olika preferenser för genre och innehåll kan relateras till Hirdmans 

(1997) genussystem, eftersom hon argumenterar för att män och kvinnors skilda egen-

skaper upprätthålls av genussystemet. I undersökningen bekräftas det genom att flick-

orna och pojkarna generellt sett bibehåller traditionella könsnormer i sina bokval. 

 

6.2 Hur påverkar det skolverksamheten?  

Det finns skillnader mellan flickors och pojkars bokpreferenser som lärare bör vara för-

trogna med. Genom att lärare hjälper till att hitta rätt litteratur följer de läroplanens rikt-

linjer om att lärare ska skapa en undervisning som fångar upp alla individer och tar hän-

syn till deras behov och erfarenheter (Skolverket 2011:14). Dessutom ska läraren enligt 

Skolverket (2011:14) även uppmuntra barnens vilja att lära sig och att tro på sig själva 

och sin kompetens. Det kan kopplas till ”Self determination theory” som bekräftar att 

barn är mer motiverade att läsa böcker som de själva har fått välja (Moley et al. 

2011:250).  

Läroplanens värdegrund kan kopplas till läsning. Litteratur formar människor, 

även om det oftast sker omedvetet. Att hitta sig själv och att utveckla empati är en pro-

cess som sker genom läsning. Samtidigt som en person läser påverkas självuppfattning-

en av det nya som läses, det vill säga av nya karaktärers tankegångar och egenskaper. På 

så sätt bearbetas egna tankar, minnen och idéer och en ny självuppfattning skapas 

(Langer 2005:17). Elevernas utveckling av självuppfattning och empati beskrivs i läro-

planen: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 

(Skolverket 2011:7). Ett verktyg för att arbeta med det är att uppmuntra eleverna att ta 

nästa steg efter att ha blivit motiverade till att läsa. Det steget är att ta sig an litteratur 

som de vanligtvis inte hade valt för att bredda sina perspektiv. Ett exempel, grundat på 

studiens resultat, är att uppmuntra pojkarna till att läsa böcker som de i den här kontex-
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ten inte valt självmant. Det skulle kunna vara böcker där relationer står i fokus för att 

sedan kunna reflekteras över. 

Ett sätt för att arbeta gränsöverskridande och motiverande kan vara Chambers 

(2014:94) metod där en till tre böcker presenteras för klassen varje vecka under maxi-

malt tjugo minuter. Presentationerna ska vara intresseväckande och kan innehålla en 

bakgrund till bokens innehåll eller författare. Det borde även nämnas varför just dessa 

böcker är intressanta och värda att läsas. Studiens resultat är betydande för denna me-

tod, eftersom bokpresentationerna bör innehålla ett brett spektrum av texter med olika 

motiv och karaktärer, samtidigt som de ska utmana till att bryta normer. Det ger även 

lärare medel att uppmuntra elever som inte är motiverade att läsa eftersom motiverande 

element har identifierats för båda könen. Orden ”rolig” och ”spännande” har identifie-

rats i elevernas motiveringar för bokvalen, som i studien tolkas som humor och stigande 

handling. Det kan därför vara relevant att inkludera böcker som karaktäriseras av dessa 

element för att eleverna ska motiveras att läsa. 

 

7 Slutord 
Sammanfattningsvis kan studien sägas utgöra en utgångspunkt för att skapa läsmotivat-

ion efter flickors och pojkars behov. Den kan även ge en grund till ett aktivt värde-

grundsarbete genom att utmana elever till att utöka sitt litteraturspektrum och bryta 

normer. Det kan ske genom att inte bara välja ut eller presentera litteratur men även att 

diskutera och analysera det lästa utifrån olika perspektiv. Läraren bör välja ut och till-

gängliggöra litteratur med innehåll som eleverna kan relatera till och är motiverade till 

att läsa. Detta är betydelsefullt för att eleverna ska ta till sig litteraturen och för att få en 

positiv läsupplevelse.  

 

7.1 Vidare forskning 

I kommande forskning kan det vara relevant att undersöka elever med annan könsidenti-

tet än flickor respektive pojkar och att utöka åldersindex hos respondenterna. Vidare 

hade det även varit intressant att se hur elever med svenska som andraspråk förhåller sig 

till barn och ungdomslitteratur på svenska. Det hade även varit intressant att se hur olika 

generationer responderar till att välja böcker som motsvarar deras könstillhörighet. Det 

hade också varit intresseväckande att undersöka orsaken till varför flickor och pojkar 

föredrar karaktärer av samma kön som dem själva. Eftersom att tidigare forskning visar 

att pojkar tenderar att välja maskulina karaktärer striktare än flickor väljer feminina kan 
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det vara relevant att undersöka pojkarnas perspektiv. Vad krävs av en karaktär för att 

elever av motsatt kön ska kunna identifiera sig med den? 
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