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Sammanfattning 
 
I denna undersökning ligger fokus på att ta reda på vad skolelever väljer att läsa när de själva får 
välja fritt. Ett antagande är att eleverna läser något både på fritiden och i skolan. 
 
Frågeställningarna var: 

• Vad läser ungdomar idag? Föredrar de tidskrifter, serietidningar, skönlitteratur, dikter 
eller någonting annat? 

• I vilken utsträckning förekommer läsning på Internet? 
• Kan man se likheter och/eller skillnad mellan vad flickor väljer att läsa mot vad pojkarna 

väljer?  
 
Den empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av en rad frågor i enkätform. Enkäten 
innehöll slutna och öppna frågor. Denna delades ut under morgonsamlingen i respektive grupps 
samlingsrum och besvarades på mellan 15 och 30 minuter. Jag själv fanns med för att besvara 
eventuella frågor. Samtliga enkäter besvarades anonymt. Resultaten redovisas i skriven text, 
procentform och diagram. 
 
46 elever, varav 1 elev i internt bortfall, har deltagit i enkätundersökningen, 25 elever ur år 9 och 
21 elever ur år 1 i gymnasiet. Grupperna bestod av redan befintliga undervisningsgrupper, inte 
konstruerade för detta ändamål. Antalet flickor och pojkar i respektive grupper var helt 
slumpmässiga. Skolorna är båda två friskolor. 
 
En övervägande del av eleverna som deltagit i undersökningen är positivt inställda till läsning. 
Något överraskande svarade tre elever att de läser Bibeln som favoritläsning. Endast två pojkar 
svarade att de läser på Internet. 
 
Några viktiga slutsatser i detta examensarbete är att 84 % av deltagarna tycker om att läsa, en 
likhet jag funnit avsett ålder och kön. 74 % har svarat att de tycker om att läsa böcker. Enligt de 
svar som framkommit läser ungdomarna mycket och varierat till exempel morgon- och 
kvällstidningar, tidskrifter, romaner och serietidningar. Några elever har svarat att de som 
favoritläsning väljer Bibeln. Fantasylitteraturen är populär, speciellt bland flickorna. Andra 
likheter mellan könen jag funnit är att de gärna läser skönlitteratur/romaner, fantasy, deckare och 
tidningar/serier. En skillnad jag funnit är att endast pojkar har uppgivit att de läser på Internet, 
endast 2 stycken pojkar av samtliga 18. Endast flickor har uppgivit att de läser skräckisar, 
ungdoms- och hästböcker. 
 
Litteraturen i skolan beskrivs som tråkig och ointressant jämfört med det man valt själv som är 
intressant och lättsamt. Många av de svarande anser att endast de själva kan påverka att de läser 
medan andra menar att skolan, lärare, betyg eller en kamrat kan påverka. 
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1 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer jag att kortfattat motivera varför jag valt att skriva om detta ämne och 
också något kort om min bakgrund. 
Med anledning av mitt mycket stora intresse för läsning och mitt intresse av barn och ungdomar 
ville jag gärna skriva mitt examensarbete med någon form av anknytning till detta. Jag har sedan 
tonåren tyckt mycket om att läsa, både som avkoppling och för att inhämta kunskap om 
människor och kulturer i olika tider. Att i mitt inre ”se” allt som jag läser om finner jag 
tilltalande. Endast min egen fantasi sätter gränser när jag läser, detta i motsats till filmer där 
någon annan väljer hur det skrivna ska se ut. Som blivande lärare i svenska har jag en 
förhoppning om att eleverna tycker om att läsa skönlitteratur. Att få insikt i vad elever väljer att 
läsa är av betydelse för mig då det kommer att var till nytta i mitt framtida yrkesliv. De svar jag 
får ut av undersökningen kan ligga till grund för det undervisningsmaterial som jag i min 
yrkesroll kommer att arbetar fram. Genom att ta del av ungdomarnas favoritläsning kan jag själv 
läsa och sätta mig in i den för att kunna ta del i diskussioner som på så sätt blir mera givande för 
både eleverna och mig själv. 

2 Inledning  
I detta examensarbete kommer favoritläsning bland ett urval av elever i årskurs nio samt 
gymnasieelever att undersökas. Det är av intresse att undersöka äldre elevers läsintresse då jag 
jämte textilslöjd har inriktning svenska i år 4-9. Det är allmänt känt att läsning är viktig för 
språkutvecklingen och därför viktigt att veta vad elever föredrar att läsa. Då ordvalet är 
favoritläsning utgår jag ifrån och tänker mig ett fritt val av läsning vid sidan av skolans 
obligatoriska litteratur eller läxor. 
 
I flera olika kurser i svenska jag studerat på universitetet har man betonat vikten av att läsa, både 
för språkutvecklingen och för den personliga utvecklingen. Speciellt viktigt är det för unga 
människor som skall bygga upp sin identitet. I kursplanen i svenska kan man läsa följande: 
”Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga utvecklingen”(Lpo94, s.3). Att 
läsa innebär att man kan ta del av andras tankar och erfarenheter av glädje och sorg. I svåra 
situationer kan det vara skönt att känna att man inte är ensam eller onormal. Idag finns ett stort 
utbud av litteratur där de flesta problem och situationer som ungdomar kan hamna i finns 
beskrivet.  
 

3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att få insikt i äldre högstadieelevers och gymnasieelevers 
favoritläsning. Fokus kommer att ligga på om de tycker om att läsa samt vad de helst läser när de 
gör frivilliga val. Studien bygger därmed på antagandet att eleverna läser såväl i skolan som på 
fritiden och att det föreligger skillnader i avseende dessa bägge läsarenor. Utifrån mitt syfte och 
mitt antagande formulerades tre övergripande frågor: 
 

 Vad läser ungdomar idag? Föredrar de tidskrifter, serietidningar, skönlitteratur, dikter 
eller någonting annat?  
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 I vilken utsträckning förekommer läsning på Internet? 
 Kan man se likheter och/eller skillnad mellan vad flickor väljer att läsa mot vad pojkarna 

väljer?  
 

4 Metod 
 
I detta avsnitt har jag för avsikt att ta upp metod, urval av frågor, urvalsgrupp, genomförande, de 
svagheter jag funnit i min undersökning samt etiska aspekter. 
Som grund för denna uppsats valde jag att genomföra en empirisk studie bland ett bestämt antal 
elever. Jag valde att sammanställa en enkät innehållande dels öppna frågor där de svarande fick 
tänka över sitt svar, dels slutna frågor med givna svarsalternativ. Eftersom jag ville få fram vissa 
svar som kunde jämföras med varandra och eventuellt göra vissa antaganden kring studerade jag 
modellen i Patel & Tibelius (1987, s. 103). Mina frågor är standardiserade och vissa är 
strukturerade medan flertalet är ostrukturerade. Min avsikt med de slutna frågorna var att få lätt 
avlästa svar som sedan är lätta att jämföra med varandra i exempelvis ett diagram. Så som 
Bryman (2002, s.158) rekommenderat var en tanke att inte enbart ha öppna frågor då man kan få 
ett för stort material att bearbeta samt att det kräver mer av den som svarar. Jag valde enkät som 
metod då jag tror att jag påverkat deltagarna mindre skriftligt än muntligt samt att skrivet material 
är lättare att bearbeta efteråt. Det behöver inte vara mera lättarbetat alla gånger eftersom man i 
vissa fall kan få ofullständiga svar eller att vissa handstilar är svåra att tyda. Man kan även få svar 
som är svåra att tolka. Vidare så skall man undvika generella frågor, frågor som är ledande samt 
frågor som är flertydiga enligt Bryman (a.a. s.166-f). Jag ville använda mig av frågor som inte 
enbart kunde besvaras med ja eller nej samt frågor där två olika saker skulle besvaras i samma 
fråga. Risken finns då att den som skall svara missar den ena frågan eller att jag som skall tolka 
svaren inte vet vad som besvarats. Jag ville inte ställa frågor av typen där ett svar redan finns 
med, exempelvis Tycker du om att läsa fantasylitteratur? Eleven skall själv fundera ut vad 
han/hon tycker om att läsa. 
 
Patel & Tibelius (1987, s. 107) påpekar att det är viktigt att man i inledning samt avslutning av en 
intervju eller i skrivna frågeställningar är så neutral som möjligt. Att man börjar med en generell 
inte för djupgående fråga. Jag anser att mina frågor följer dessa rekommendationer. 
 
Att redovisa resultat på ett lättöverskådligt sätt är viktigt enligt I. Westlund. Mina resultat passade 
bäst att framföras med hjälp av någon form av tabell eller diagram, beskrivande text samt i vissa 
fall procentform enligt Westlund. Dessa råd har jag efter bästa förmåga försökt att följa. 
 
4.1 Urval av frågor 
 
En pilotstudie genomfördes när frågorna färdigställts, se Bilaga 2. Så som Bryman (2002, s.170) 
beskriver ville jag ta reda på om något var oklart formulerat så att undersökningen kunde nå bästa 
resultat. Jag gjorde ett provformulär som två fjortonåriga flickor fick besvara för att se om något 
var oklart formulerat. Med utgångspunkt i de svar jag fick verkade frågorna klara och tydliga och 
jag fick de svar jag väntat mig. Trots detta valde jag att omformulera för att få ett mera korrekt 
språk. Frågan Läser du mycket? Valde jag att formulera om så att svaret ges i antal minuter/dag 
eller minuter/vecka. Genom att svara enbart ja eller nej på denna fråga ger ett svårtolkat svar. 
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Vad är mycket i det fallet? Alla läser, dock mer eller mindre relaterat till intresse för läsning. På 
fråga 1, 2 och 6 valde jag att ta bort parenteserna då jag kunde förklara muntligt när enkäten 
delades ut. Fråga 4 och 5 formulerades om för att förbättras rent språkligt. Fråga 7 Vad tycker du 
om att läsa böcker? lades till för att se om det uppstod någon skillnad i svaret jämfört med den 
första onumrerade frågan Tycker du om att läsa? 
 
Enligt Brymans (a.a. s.149-ff) rekommendationer har jag noga tänkt igenom layout, antalet 
frågeställningar och frågornas utformning vilket gör en enkät mera tilltalande och är lättare att få 
besvarad. Jag ville inte ställa upp frågorna för tätt skrivet utan jag ville att det skulle se luftigt ut. 
Jag vill inte använda för många frågor så att deltagarna, som var unga, skulle tröttna på att svara. 
Genom att ha några frågor med givna svarsalternativ blev det inte för mycket för eleverna att 
besvara. Då dessa frågor skulle ställas till förhållandevis unga individer vill jag om möjligt 
undvika bortfall på grund av för många, långa eller komplicerade frågeställningar. Jag valde att 
ha en kort, tydlig och beskrivande överskrift som en hjälp för deltagarna. I utformningen av 
frågorna försökte jag tänka på mina frågeställningar och vilka svar jag ville ha fram av eleverna. 
Jag ville inte ha ledande frågor eller flertydiga frågor. Genom att prova frågorna på två flickor 
samt en student ansåg jag få bra synpunkter på frågorna. 
 
4.2 Skolorna 
 
Jag valde att utföra den ena delen av undersökningen på en grundskola där jag under senare delen 
av min utbildning gjort min praktik eftersom jag trivdes där och ännu hade en viss kontakt med 
skolan, bland annat genom vikariat. Skolan där första delen undersökningen har genomförts på 
ligger i en större stad i mellersta Sverige. Denna grundskola är en friskola centralt belägen i 
staden och elevantalet är närmare 400 stycken. Eleverna kommer både från innerstaden och från 
ytterområden. De får ansöka om att gå på skolan och man tillämpar då kösystem utan speciella 
betyg, poäng eller andra krav. Gymnasiet där resterande del av undersökningen genomfördes 
tillhör förut nämnda grundskola, även denna en friskola, och är beläget i samma stad på 
gångavstånd från grundskolan. Elevantalet är 250 stycken. 
 
Jag bad elevernas svensklärare att kortfattat svara på några frågor, se Bilaga 1. Detta för att få 
fram skolan syn på läsning och litteratur och om detta anses viktigt eller om man prioriterar något 
annat. På första frågan Kan du beskriva skolans syn på läsning och litteratur? fick jag svaret att 
läsning ligger i varje block i svenska, varje block innehåller 4 steg. Oftast får eleverna välja 
vilken bok de ska läsa men ibland är det styrt till exempelvis en klassiker. Böckerna redovisas på 
något sätt till exempel med en recension. 
På fråga 2 Hur uppmuntrar du/ni eleverna till att läsa? svarade läraren; I bokdiskussioner eller via 
boktipslänkar. Ofta ger vi också boktips som passar i kursen. I vår Verkstad för elever med behov 
av extra stöd där börjar de dagen med en halv timmas läsning. 
Min nästa fråga löd; Finns det bibliotek på skolan? Nej. Vi anser att Stadsbiblioteket är ett bättre 
alternativ. De har stort utbud, lättare att hantera utlåning, tillhör övriga samhället och eleverna får 
en välbehövlig promenad. 
Sista frågan var Förekommer det diskussioner om lästa böcker? Där fick jag svaret att det gör det 
men det kunde vara betydligt mer. 
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4.3 Kurser och Verkstad 
 
Kortfattat vill jag här redogöra för vad skolan menar med kurser. 
”Kurserna syftar till att stimulera eleven att utveckla den bredd och det djup i kunskaperna som utgör grunden för 
bildning.” Skolans beskrivning december 2003 

 Det finns kurser som handlar om kroppen och det egna jaget som lutar åt naturorienterade 
ämnen. Vidare finns det kurser som hör till samhällsorienterade ämnen som handlar om bland 
annat evolutionen, världskrigen och antiken. Med dessa arbetsområden som utgångspunkt menar 
läraren att det kan finnas relevant litteratur att rekommendera eleverna både om det egna jaget 
och historiska skildringar och om människor i andra tider. 
 
Då skolan som helhet låter eleverna arbeta självständigt har ett problem uppstått då vissa inte 
klarar av detta. För att hjälpa dessa elever till rätta har man skapat en verkstad där elever ur 
samtliga årskurser (6-9) får arbeta och har ständig tillgång till en lärare, en fritidsledare samt 
skolans specialpedagog. Dessa elever kan ha problem med ämnen och/eller arbetssätt och har 
blivit ordinerade att vara där del- eller heltid. I verkstaden har de ett schema att följa vilket inte 
resten av eleverna har. Övriga elever arbetar på en plats de själva valt och söker vid behov upp en 
lärare för att få hjälp. 
 
4.4 Urvalsgrupp 
 
Genom mitt presentationsbrev till den lärare, Bilaga 1, jag hade under senare delen av min 
praktik hade jag fått tid vid en morgonsamling för min undersökning. Det urval av elever ur år 9 
som deltog i undersökningen bestod av en redan befintlig gruppsammansättning. På denna skola 
kallar man inte grupperna klasser utan mentors namn plus grupp. Exempelvis Maries grupp. 
Därmed var gruppen inte konstruerad för mitt ändamål. På grund av frånvaro, som man inte 
kunde förutse, valdes 9 elever slumpvis ur en annan mentorsgrupp då mitt mål var att få 25 
svarande elever. Dessa elever hade under våren 2003 sett mig under min slutpraktik på skolan så 
jag var för dem ett bekant ansikte. 
 
Urvalet av elever på gymnasiet gick till på ett annat sätt då jag inte kände någon där sedan 
tidigare. Jag tog kontakt med administrationsansvarig och presenterade mig själv och mitt syfte 
med besöket. Hon rådde mig att välja förstaårselever då de äldre eleverna hade hög frånvaro och 
jag troligen skulle få svårt att få ihop det önskvärda antalet elever. Jag blev presenterad för en 
svensklärare och vi bestämde en tid då jag kunde återkomma. Denna kvinnliga lärare hade en 
grupp elever som gick i år 1 och dessa kunde delta i min studie. Även denna grupp är en redan 
befintlig grupp. Till skillnad från 9: orna så var jag okänd för dessa elever. Det ojämna antalet 
flickor respektive pojkar i de olika grupperna är en slump på grund av redan befintliga 
gruppsammansättningar. 
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Antal deltagare
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Diagram 1. Antal deltagare i undersökningen. 
 
Det totala antalet elever som deltog i undersökningen var 46 stycken. Av dessa gick 25 stycken i 
år 9 varav 11 stycken var pojkar och 14 stycken flickor. Resterande elever, alltså 21 stycken, gick 
första året i gymnasiet. Antalet pojkar var 7 stycken och flickorna var 14 stycken. Det interna 
bortfallet var en person som jag därför valt att ta bort i resultatredovisningen. För att minska 
eventuellt bortfall kan man enligt Bryman närvara själv vid frågetillfället istället för att skicka ut 
enkäterna. Detta valde jag att göra eftersom jag samtidigt sparade tid då jag genast kunde samla 
in och börja bearbeta mitt arbetsmaterial. 
 
4.5 Genomförande 
 
Innan enkäten delades ut presenterade jag mig själv samt vad som låg till grund för denna studie. 
Frågorna skulle besvaras anonymt och jag framhöll att de skulle svara vad de helst läste när de 
gjorde frivilliga val. Båda grupperna av elever fick besvara mina frågor på sin morgonsamling 
klockan 8.30 i sina respektive grupprum. Det tog dem mellan 15-30 minuter att svara. Jag själv 
och deras mentor var närvarande. För att förtydliga fråga 2 för dem (Beskriv vad det handlar om.) 
så visade jag ett exemplar av en datatidskrift. Jag bad dem att beskriva tidskriften på fråga 2 
medan de på fråga 1 (Vad läser du helst?) endast skriver dess namn. Jag upplyste dem även om 
att om det fanns några funderingar så skulle jag besvara dem. 
 
4.6 Brister 
 
En brist kan vara min avsaknad av erfarenhet gällande utformning av frågeställningar till enkäter. 
Om jag använt mig av ett större antal pilotstudier hade frågorna möjligen kunnat formuleras på 
ett bättre sätt. Att använda sig av kontrollfrågor ger en större säkerhet när man analyserar svaren. 
Sådana frågor är lättare att utforma i slutna frågeställningar vilka inte jag använt mig av mer än i 
två svarsalternativ. I brevet till läraren står det att jag eventuellt skulle göra en tio-i-topp lista av 
elevernas favoritläsning. På grund av arbetets omfattning ansåg jag inte hinna med detta. 
 
Det antal individer som ingått i min undersökning utgör inget säkert underlag för att kunna dra 
några generella slutsatser, det blir endast antaganden från min sida. Detsamma gäller den ojämna 
könsmässiga fördelningen som kan ha givit ett snedfördelat resultat. 
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4.7 Etiska aspekter 
 
De forskningsetiska principerna jag har studerat finns i häftet Forskningsetiska principer inom 
humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Jag har i god tid före frågetillfället informerat läraren om 
vad min undersökning gällde, hon kände mig då sedan tidigare. Eleverna kände vid tillfället för 
utdelningen av enkäterna inte till att jag skulle komma så jag upplyste dem om mitt syfte med 
denna undersökning och bad om deras hjälp med denna. Då respektive lärare låtit mig komma till 
deras grupper och göra denna undersökning har alla elever besvarat mina frågor frivilligt. Men då 
eleverna är vana att göra läraren till viljes kanske de av rutin gjorde så även nu. Endast några 
enstaka elever var vid detta tillfälle under 15 år men då jag ansåg att det inte fanns några frågor 
av etiskt känslig karaktär beslutade jag att inte be om föräldrarnas tillstånd. Denna enkät har 
genomförts anonymt så det finns inga personuppgifter som behöver skyddas och svaren används 
enbart till min uppsats vilket eleverna fick information om. Ingen annan än jag har haft tillgång 
till de besvarade enkäterna. Jag anser att jag följt och inte brutit mot några av de fyra 
huvudkraven. 

5  Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel avser jag att behandla tidigare forskning om läsning, läsintresse, motivation och 
litteratur. Vidare kommer jag att ta upp pojkars och flickors läsning men även passande delar ur 
kursplanen i svenska. Litteratur har jag sökt i Humanistisk – samhällsvetenskapliga bibliotekets 
databas, Stadsbiblioteket i Linköping samt via Internet. Jag har använt mig av sökord så som: 
läsning, ungdomar samt olika författarnamn. Har utan framgång sökt Aidan Chambers bok 
Böcker omkring oss - om läsmiljön. Då Chambers är framstående i dessa sammanhang hade det 
varit värdefullt att ha tillgång i hans bok. Sökningar har gjorts på ovanstående bibliotek samt ett 
stort antal antikvariat och bokklubbar via Internet. 
 
5.1 Om läsintresse och litteratur 
 
Om läsintresse och litteraturläsning hos högstadie- och gymnasieelever har Bengt Brodow (1985) 
forskat. Författaren har arbetat med denna studie under en längre tid, mellan 1983 och 1984, 
vilket förklarar det stora antal elever som deltagit i undersökningen. 1209 elever har vid två 
tillfällen fått svara på olika frågeställningar kring läsande och litteratur. Brodow har inriktat sig 
på avgångselever som då skall vara färdiga med respektive litteraturkurser. Brodow har använt 
sig av enkäter samt muntliga intervjuer av elever och lärare. Efter genomgång av den första 
enkätens resultat har han tagit ut intressanta kommentarer och arbetat vidare med dessa i nästa 
enkät. Det stora antalet elever som ingår i studien anser författaren innefatta olika elevkategorier, 
olika erfarenheter av undervisning samt att olika lärarkategorier är representerade.  
 
Brodow tog inte hänsyn till elevernas kön, ålder eller betyg utan fokuserar istället på attityder och 
erfarenheter kring läsande och litteratur. Han var heller inte närvarande vid de tillfällen då 
eleverna fick besvara de skriftliga frågorna vilket han tror kan ha påverkat svaren beroende på 
vilken vikt respektive lärare lagt i att dela ut frågorna till eleverna. Vissa elever kan ha fått denna 
uppgift som utfyllnad då de varit klara med andra uppgifter. 
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När det gäller nyttan med litteraturläsning har eleverna gett svar så som att man lär sig svenska 
språket bättre, ordförrådet ökar, man lär sig att stava, man lär sig bilda meningar och så vidare, 
alltså en språklig utveckling. Vidare så ger litteraturläsning kunskaper om hur det ser ut på andra 
platser och hur människor lever där. Man lär sig även om gångna tider så som historiska 
händelser och krig. Kortfattat kan man säga kunskaper om tid, rum och samhälle. De säger att de 
lär sig inlevelse i andras liv, blir mera medvetna om sina egna känslor och utvecklar en 
självkännedom. Att läsa skönlitteratur är stimulerande och utvecklande för fantasin hade några 
elever som argument. Sist men inte minst framkom i Brodows undersökning att eleverna fann det 
avkopplande att läsa.  
 
Brodow talar om att tillgången på böcker är viktig för eleverna. Han menar att om det inte finns 
tillgång till litteratur i hemmet så måste eleven söka sin litteratur någon annanstans vilket kan 
göra att man läser i mindre utsträckning.   
 
Denna studie är 20 år gammal men likheter finns med senare forskning vilket jag återkommer till 
nedan. 
 
5.2 Om litteraturläsning och bearbetning 
 
Anne Strömdahl (1998) har skrivit om högstadieelevers syn på litteraturläsning och bearbetning i 
skolan i sitt examensarbete. Hon har fokus på inställningen till skönlitteraturen, hur eleverna vill 
arbeta med den samt hur medvetna eleverna är om fördelarna med att läsa skönlitteratur. 
Strömdahl har intervjuat sina elever och sedan valt att titta närmare på fyra av dessa. Av dessa 
fyra är två intresserade av att läsa och två mindre intresserade.  
 
I undersökningen har hon funnit att alla hennes tio informanter läser skönlitteratur samt att det 
råder en positiv inställning till detta. I sina restultat har hon funnit en viss skillnad mellan 
pojkarnas och flickornas svar. Flickorna har gett längre och utförligare svar och verkar i 
allmänhet ha lättare att uttryck sig. De uttrycker sig i positiva ordalag om skönlitteratur medan 
pojkarna uttrycker önskemål om begränsningar och kontroll från lärarens sida. Författaren har 
bland annat frågat eleverna vad de associerar skönlitteratur med och har då fått en mängd olika 
svar. Några exempel är: böcker, läsa, kärlek, människor, fantasi, spänning, fantasy, berättelser 
och påhittat. Strömdahl har liksom Brodow (1985) frågat sina informanter om det är viktigt att 
läsa skönlitteratur. Strömdahl fick 8 ja-svar av 10 (80 %) medan Brodow (a.a, s. 123) fick 256 ja-
svar av totalt 399 svarande (64 %). Vidare kan man läsa att Strömdahls elever anser att man får 
ett bättre språk av att läsa. Språket blir bättre, man blir bättre på att stava och man lär sig att läsa 
är några av svaren. En likartad uppfattning hade en stor del av Brodows elever. 
 
Strömdahls elever har liksom Brodows svarat att de läser därför att det är avkopplande, de lär sig 
något samt att de lever sig in i handlingen.  
 
5.3 Pojkars läsning 
 
Jenny Hultqvist och Helen Isaksson (2000) har skrivit en magisteruppsats om läsintresserade 
pojkars läs- och biblioteksvanor. De har genomfört en enkätundersökning bland elever i år 8 och 
bland annat tagit reda på ungdomars fritidsvanor, läsfrekvens av böcker på fritiden, läsfrekvens 
av tidningar/tidskrifter samt besök på skol- och kommunbibliotek.  
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Deras undersökning visar att ungdomarna har en aktiv fritid där idrott, kompisar, musik, tv/video, 
samt data/IT är frekvent förekommande. Den markanta skillnaden mellan pojkars och flickors 
fritidsvanor menar författarna ligga i att läsa böcker. 25 av de totalt 44 flickorna har givit detta 
som svar medan 10 av totalt 35 pojkar givit samma svar. Avsikten med enkäten var att sätta in 
dessa pojkar i sitt sammanhang och detta gjorde de genom att undersöka läsintresset och 
biblioteksvanor bland deras klasskamrater. På enkätformuläret kunde eleverna frivilligt anmäla 
sig till en personlig intervju med författarna. Bland de som anmälde sig valdes 6 pojkar ut. 
 
I de personliga intervjuerna har pojkarna fått redogöra för hur ofta de läser, vad de läser, vilken 
tillgång de har till litteratur, den sociala läsmiljön samt varför de läser. De svarar att de läser 
regelbundet böcker flera gånger i veckan och tidningar och tidskrifter läses vanligen varje dag. 
Samtliga pojkar läser tidningar och tidskrifter, man nämner också serietidningar, facktidningar 
och dagstidningar. När det gäller speciella genrer nämner alla pojkarna fantasylitteraturen. 
Pojkarna har uppgett att de har sin främsta tillgång på böcker i sina egna hem men de lånar också 
på biblioteket. Vid födelsedagar och till jul kan de få pengar till bokinköp eller böcker i present. 
En pojke nämner att hans mamma brukar låna böcker till honom på biblioteket.  Den sociala 
läsmiljön för dessa pojkar har varit god. Det fanns en stor mängd böcker av olika slag i deras 
hem. Skön- och facklitteratur samt uppslagsverk. Alla pojkarna hade det gemensamt att det lästes 
mycket i deras hem, speciellt kvinnorna. Föräldrarna läste högt för pojkarna när de var små och 
det var mycket uppskattat. 
 
Pojkarna har uppgett att de läser:  

1. för att kunna sova 
2. av intresse 
3. för nöjes skull 
4. för att lära sig 
5. för att läsa snabbare 
6. så att man lär sig att uttrycka sig 
7. för allmänbildningen 
8. man övar upp fantasin 

 
Punkt 4-6 kan sägas ha med språkets utveckling att göra och är likvärdiga med de svar som 
givits i Brodows (1985) och Strömdahls (1998) undersökning. Dock har inte Brodow gjort någon 
skillnad mellan könen i sin undersökning. Vidare har eleverna i båda nämnda undersökningar 
framfört att det är bra för fantasin att läsa. Man läser också för avkopplings skull och för att 
kunna sova i båda undersökningarna. 
  
5.4 Flickors läsning 
 
Vad unga flickor läser på sin fritid och hur de ser på sin läsning har Maria Ulfgard (2002) 
studerat. Under 2 år har hon följt 20 stycken flickor i åldern 15-16 år och genomfört olika 
intervjuer och enkäter. Flickorna har fått ge respons på den lästa litteraturen genom 1) Fri logg, 2) 
Produktiv textanalys, 3) Frågeformulär och 4) Intervju. Ulfgard har i sin undersökning valt att ha 
ett strikt urval av deltagare. Undersökningen skulle endast ha flickor som deltagare, de skulle 
komma från skilda geografiska platser i Sverige, glesbygd, landsbygd och i utkanten av storstad.  
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De skulle även komma från kulturellt, religiöst och socialt skilda bakgrunder samt ha föräldrar 
med skilda utbildningsprofiler, yrkesliv och näringar. Författaren har kommit fram till att 
flickornas läsning är omfattande, flertalet läser många romaner i veckan. Flickorna själva 
tillmäter sin läsning stor vikt och fritidsläsningen är lustbetonad för dem. De väljer sin läsning 
efter personligt intresse och efter de liv de lever. Som exempel kan nämnas hästböcker som 
tillhör kategorin flickböcker som även finns i olika serier. Genrer så som äventyr, 
kriminalromaner samt skräck visar också en tydlig tendens i urvalet. Man kan se en övervikt mot 
valet av kvinnoromaner men även flickböcker. Många läser samma romaner som sina mödrar och 
samtalar även med dessa om bokens innehåll. Flickornas val av kvinnoromanen/flickboken bör 
motsvara ett behov enligt Ulfgard. Behovet rör kunskap om kvinnors villkor, särskilt i vuxenlivet, 
men också ett mera djupt psykologiskt behov av kärlek och ömhet. 
 
Några av flickorna som kommer från starkt religiösa hem får inte läsa viss litteratur och vissa 
tidskrifter då det anses olämpligt. Dessa flickor köper till exempel Frida och Okej och läser dem 
utan lov. De bryter därmed mot en norm inom familjen eller gruppen. Dessa flickor har en nära 
relation till kvinnliga släktingar då de manliga släktingarna samlas kring jakt som är viktigt i 
bygden. I övrigt lånar flickorna ofta litteratur av varandra. Flera har, i likhet med pojkarna i 
Hultqvist och Isakssons (2002) studie, ett privat bibliotek hemma där man hämtar sina böcker. 
Flera nämner att man lånar och blir rekommenderade böcker av någon nära, ofta kvinnlig, 
släkting. Bokklubbar har en stor betydelse för de flickor som läser mycket men har långt till ett 
kommunalt bibliotek. Där bibliotek finns har dessa en stor betydelse om dessa har de böcker 
flickorna är intresserade av att läsa. Några av flickorna berättar att deras mammor lånar böcker åt 
dem på biblioteket, precis som en pojke i Hultqvist och Isakssons studie. En av dem nämner att 
mamma och hon läser samma böcker och en annan att mamman lånar böcker hon anser vara bra 
för sin dotter. 
 
När det gäller flickornas motivation till att läsa finner man att de anser det är viktigt att känns 
igen sig i handlingen, att protagonisten är jämngammal med läsaren. Men det är trots allt att 
tillfredställa sin läslust som är det dominerande svaret. Flickorna anser även att de lär sig något 
av att läsa och både lust och nytta är kopplade till den egna personen. Flera svar anger att det man 
läser skall beröra och vara gripande. 
 
5.5 Motivation 
 
I Barn och ungdomars läsning har Cai Svensson (1989) skrivit om motivation till att läsa. Han 
menar att det finns två typer av motivation, inre och yttre motivation. Den inre motivationen har 
med psykologiska och/eller fysiologiskt-biologiskt grundade faktorer att göra. Den yttre 
motivationen är av social betydelse där samvaron med andra människor är viktig samt att vinna 
deras gillande för att ge några exempel.  
 
Svensson (a.a. s. 42-43) har även tagit upp tidigare forskning runt motivation för läsning och där 
finner man att de flesta forskare är eniga om följande fyra typer av motivation. 

• Den först motivationen till att läsa är när man lärt sig läsa och upptäcker att man kan 
själv. 

• Senare finns en drivkraft i att utveckla fallenheter så som fantasi, tanke, vilja, medkänsla 
och förmåga att identifiera till exempel. Detta leder till en utvidgning av jaget. 
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• Hos individen finns ett behov av att lära känna världen runt omkring, att berika sina idéer 
och få intellektuella upplevelser. Man får en förståelse för omvärlden och man skapar sig 
en livsåskådning. 

• Barnet har vissa bestämda erfarenhetsföreställningar till exempel förtjusningen över att 
möta bekanta föremål och människor (miljöberättelser), eller det nya okända 
(äventyrsberättelser), längtan efter att få fly verkligheten och leva i en fantasivärld (sagor, 
fantasiberättelser, utopier), behov av själbekräftelser, idealbilder (biografier). Dessa inre 
motivationer och intressen är vanligtvis inte medvetet uppfattade av barnet. 

 
Forskningen menar att dessa fyra punkter är relaterade till åldern och delvis skiftar med ålder och 
typ av läsning. 
 
Vidare så måste barnet anse att litteraturläsning är viktig och anse att de får ut något av det innan 
man kan förvänta sig att de läser med någon större intensitet och framgång. Nedan följer ett citat 
som visar hur viktig de vuxnas inställning till litteratur och läsning är för unga individer: 
 

”Om föräldrarna aldrig läser, eller föraktar läsning, kommer den unga 
människan inte att bry sig om läsning. Å andra sidan är det sannolikt att ett barn 
eller en ungdom som vet att hans mor emellanåt blir så absorberad av en bok att 
hon glömmer att stryka hans skjorta, eller som är medveten om att hans far läser 
regelbundet innan han somnar, kommer att känna att läsning är viktigt i 
vuxenvärlden.”               (Carlsen, I: Svensson (1989, s. 49).  

 

6 Styrdokument Lpo 94 
 
Jag har valt att ta med utvalda delar ur kursplanen i svenska för att kunna jämföra dessa med de 
resultat jag fått fram. I Kursplanen i svenska står det i mål att sträva mot: 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 
hand och av eget intresse. 

I mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde året står det: 
• Kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder 

samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet 
sammanhängande samt redogöra över det. 

 
Under rubriken Skönlitteratur, film och teater finner man följande stycke: 
 
Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider 
och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar 
till att ge svar på de stora livsfrågorna. (LPO94, s.3) 
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7 Resultatredovisning 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de svar jag fått i min undersökning samt de slutsatser jag 
kan dra av dessa. Vissa resultat kommer att visas i diagramform för att göra det mera 
lättöverskådligt och vissa resultat kommer att redovisas i procentform för att enkelt kunna 
jämföras. 
 
7.1 Elevernas läsintresse 
 
Här nedan tänker jag redovisa mina undersökningsresultat. Min första fråga är onumrerad och 
allmän för att få en översikt om läsintresset bland ungdomarna. Den lyder som följer: 
 
Tycker du om att läsa? 
Det totala antalet elever var 46 stycken, se diagram 1. Av dessa var 25 stycken grundskoleelever 
från år 9, 14 flickor och 11 pojkar. Resterande 21 elever var gymnasieelever ur år 1, 14 flickor 
och 7 pojkar. Av dessa svar har jag tolkat 45 stycken som seriösa svar, undantaget är det 46: e 
som möjligen var ointresserad av ämnet eller av att besvara enkäter över huvud taget. Jag kan inte 
ha någon uppfattning om den svarandes kön då vederbörande skrivit sig som ”25-årig 
hemmafru”. Personen i fråga har trots detta svarat på mina frågor men jag har valt att bortse från 
dessa då jag har svårt att se dem seriöst. I diagrammet nedan redovisas elevernas svar som kunde 
besvaras med ja eller nej. 
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Diagram 2. Sammanställda svar från flickor och pojkar om läsintresse. 
 
I diagrammet kan man utläsa att 13 av 14 flickor i gymnasiet tycker om att läsa. Av de 14 
flickorna i år 9 svarade 11 stycken att de tycker om att läsa. Detta innebär att 86 % av det totala 
antalet flickor i undersökningen tycker om att läsa. När det gäller pojkar i gymnasiet så har 
samtliga 7 svarat att de tycker om att läsa. Vidare har 6 pojkar i 9: an svarat ja medan övriga 4 
svarat nej på frågan. 76 % av det totala antalet pojkar tycker om att läsa. 
 
Min nästa fråga löd: Hur mycket läser du i minuter/dag och/vecka? Hur mycket av denna tid går 
tid din favoritläsning? För att göra detta mera lättöverskådligt visar jag resultaten i ett diagram. 
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Vissa av dessa svar har varit svårtolkade. Denna fråga måste då ha varit oklart formulerad 
eftersom vissa elever har haft svårt att besvara den. Pojkarna i grundskolan har svarat att de läser 
alltifrån 0 till 150 minuter/dag och mellan 60 till 1000 minuter i veckan. Favoritläsningen 
varierar från 15 minuter till drygt 13 timmar. Flera skriver att hälften eller mera av tiden går till 
favoritläsning. Den pojke som läser mest skriver att han läser 150 minuter/dag och 1000 minuter i 
veckan och därav går 800 minuter till hans favoritläsning. Flickorna har svarat att de läser mellan 
0 till 180 minuter/dag och mellan 30 minuter och 17-20 timmar i veckan. Den flicka som läser 
mest svarar att hon läser 3 timmar/dag och 17-20 timmar/vecka och av den tiden går 90 % till 
favoritläsning. I övrigt varierar tiden till favoritläsning från 30 minuter till 500 minuter. En flicka 
skriver att det är väldigt olika hur många minuter/dag hon läser och ”några timmar blir det väl” 
har hon svarat på hur många timmar i veckan hon läser. När det gäller gymnasiepojkarna så läser 
de alltifrån 5-30 minuter/dag och i veckan från 45 minuter till 4½ timma. En person avsätter 2 
minuter av 50 i veckan till favoritläsning medan pojken som läser 4½ timma avsätter allt till sin 
favoritläsning. Av gymnasieflickorna tycker en att frågan är svår att svara på, hon skriver ”Det 
kan jag inte svara på eftersom det är olika!”. En annan flicka svarar att om det gäller skolarbete 
avsätts 45 minuter varje dag och om det är en intressant bok flera timmar. De övriga har uppgett 
att de läser mellan 0 minuter upp till 1-2 timmar/dag. Per vecka läser de mellan 30 minuter och 
upp till 10 timmar. Tre stycken har svarat att all tid de läser går till favoritläsning och de som 
svarat att de läser många timmar i veckan uppger att nära nog all tid går till favoritläsning. 
 
Min tanke var att man möjligen vet att man brukar läsa en timma varje kväll eller att man ägnar 
läxläsning en viss tid, då borde man kunna besvara denna fråga. De som hade funderingar om 
denna fråga tyckte det var svårt att räkna ut i minuter hur mycket de läste. Jag bad dem då svara i 
timmar om de tyckte det var lättare. Möjligen fanns en osäkerhet i att räkna ut hur många minuter 
man läste på en hel vecka och att sedan räkna ut hur mycket av denna tid som gick till 
favoritläsningen. Jag borde kanske ha givit alternativ att svara hur mycket de läser på en dag eller 
en vecka inte som här att de skulle fylla i båda? Flera har svarat att det är svårt att svara på frågan 
eftersom det är olika beroende på till exempel arbetsbelastningen i skolan.  Hur tolkar man ett 
svar där eleven svarat att hon läser 15 minuter/dag och en timma/vecka och sin favoritläsning 1-2 
timmar? Kanske ägnar hon 15 minuter/dag till läxläsning. 
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7.2 Elevernas favoritläsning visat i diagram 
Här nedan följer en redovisning av enkätfråga 1 och svar på min första frågeställning (Vad läser 
ungdomar idag?). Jag har valt att visa dessa som diagram men också i förklarande text. De 
kategorier som finns är elevernas egna svar som de uppgett i enkäten. Jag har valt att dela in 
flickor och pojkars olika bokval i två diagram eftersom jag i litteraturgenomgången har två olika 
arbeten om pojkars respektive flickors läsning. 
 

1. Vad läser du helst?                                               
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Diagram 3. Flickornas olika svarsalternativ av favoritläsning. 
 
I diagram 3 här ovan kan utläsas flickornas olika svar de uppgivit som favoritläsning. De flesta 
elever har angivit flera olika svar på denna fråga. Jag väljer här att kommentera de kategorier som 
fått flest svar. Den kategori som fått flest svar av gymnasieflickorna är skönlitteratur/romaner 
som 13 svarat medan 6 stycken 9: or svarat detsamma. En flicka ur 9: an svarar: ”Skönlitterärt, 
ska jag läsa fakta (utöver skolarbeten) blir det ofta feministiska böcker”. 8 stycken flickor i år 9 
har uppgett att de gärna läser fantasyböcker medan endast 1 gymnasieflicka har givit detta 
alternativ. Deckare och kriminalromaner gav 6 svar från gymnasiet samt 4 från 9: an. Ett 
anmärkningsvärt svar var att 2 flickor i gymnasiet valt Bibeln som favoritläsning. En av dem 
skriver: ”Skönlitteratur, Bibeln, deckare, romaner, Facklitteratur om kristendomen.”. Dikter 
förekommer inte alls bland svaren däremot nämner en flicka att hon läser noveller ibland. 
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Diagram 4. Pojkarnas olika svarsalternativ av favoritläsning. 
 
I diagrammet över pojkars favoritläsning finner man att de läser fantasyböcker även här, dock i 
något mindre utsträckning än flickorna. 2 pojkar från gymnasiet och 2 från grundskolan har 
svarat med detta alternativ. 4 pojkar ur varje stadium har svarat att de läser skönlitterärt/romaner. 
Hos pojkarna förekommer även läsning av tidningar och serietidningar. En pojke ur 9:an har 
skrivit ”Herman Heding [sic!], game reactor, illustrerad vetenskap och expressen.” som svar. En 
pojke ur gymnasiet svarar ”Tidningar, Böcker, Kataloger. (Teknikmagasinet/Clas Oh) [sic!] ”. 
Värt att kommentera här är att en pojke i 9:an svarat att han läser på Internet samt en pojke ur 
gymnasiet läser Bibeln. Under kategorin övrigt har 2 pojkar ur gymnasiet svarat att de läser 
information och kataloger och pojkarna ur 9:an har svarat att de låter bli att läsa. 
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Diagram 5 och 6. Likheter och skillnader i pojkar och flickors givna svar. 
 
I diagrammet till vänster kan utläsas att likheter man finner hos både flickor och pojkar är att de 
läser skönlitteratur/romaner, flickor i något större utsträckning än pojkar. Även i staplarna fantasy 
och deckare är flickorna de flitigaste läsarna. När det gäller tidningar/serier så är staplarna lika 
höga. Diagrammet till höger visar de skillnader som finns, endast flickorna har givit svar som 
skräckisar, häst- och ungdomsböcker medan endast pojkarna svarat Internet. 
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7.2.1 En jämförelse mellan pojkar och flickors givna svar av vad de helst läser. Se 
diagram 3 och 4. 

Först bör nämnas att de svarskategorier som namnger staplarna är elevernas egna svarsalternativ. 
Både pojkar och flickor ur båda åldersgrupperna har uppgivit att de läser fantasy. Flickor i 9: an i 
något större utsträckning är övriga. Deckare har båda könen, både i grundskolan och på 
gymnasiet, svarat att de läser, dock flest flickor. Skräckisar är en kategori som enbart flickor 
nämner, men ur båda stadierna. Stapeln tidningar och serietidningar har samma antal läsare både 
gällande kön och ålder. Skönlitteratur och romaner är den högsta stapeln hos pojkarna och båda 
åldersgrupperna uppger de läser detta. Även hos flickorna är denna stapel hög. Högst är den 
bland gymnasieflickorna där nära det dubbla antalet givit detta svar. Här kan bland eleverna 
finnas en osäkerhet om vad skönlitteratur är, vad som räknas dit och vad en roman är. Häst och 
ungdomsböcker har endast flickor uppgivit att de läser, alltså ett specifikt ämne som intresserar 
dem. Möjligen kan det vara så att pojkarna uteslutit att skriva ut något särskilt ämne här medan 
de däremot på fråga 4 (Berätta vad som gjort att du valt att läsa detta?) svarat att de är 
intresserade av ett speciellt ämne. Endast en pojke har svarat att han läser på Internet på just 
denna fråga. En av pojkarna som svarat ”Jag låter hälre [sic!] bli och spelar dator eller är med 
mina vänner på fritiden” har på fråga 2 (Beskriv vad det handlar om) svarat ”om jag läser så gör 
jag det för att få reda på något på Internet.” Av de tre som svarat att de läser Bibeln gick samtliga 
i gymnasiet, två flickor och en pojke. En skillnad mellan könen skulle kunna vara att flickorna 
har uppgivit skräckisar vilket inte pojkarna har. Pojkarna nämner Internet men däremot inte 
flickorna. Flickorna har häst och ungdomsböcker som en kategori men inte pojkarna. En skillnad 
mellan åldrarna är att de som uppger Bibelläsning som sin favoritläsning gick samtliga i 
gymnasiet. 
 

2. Beskriv vad det handlar om.  
 

Här har jag bett eleverna beskriva vad de olika svarsalternativen handlar om detta med tanke på 
den uppsjö av litteratur, tidningar, tidskrifter och serier som finns som är okända för mig. De 
yngre flickorna gav beskrivningar så som: det handlar om hästar, ungdomar, oftast om något 
mord, spänning, skönlitteratur, fantasy, berättelser som inte stämmer med verkligheten, 
invecklade tankar, för att nämna några exempel. Ett citat lyder: ”Det skönlitterära handlar ofta 
om känslor och så ska det vara verklighetstroget. De feministiska böckerna handlar om orättvisor 
och vad man kan göra åt dem.” Man nämner här författare som J.R.R Tolkien, Stephen King och 
David Eddings. En flicka har inte svarat på den här frågan. Två har svarat att det handlar om 
olika saker. 
En flicka som på fråga 1 svarat: ”just nu Onskan… annars mycke romaner o [sic!] 
självbiografier” beskriver vad dessa handlar om på följande sätt: ”mycket om livet o dess 
svårigheter.” En annan flicka beskriver ”Kärleksromaner o deckare o ’djupa böcker’”: 
”Människors liv   hur hämskt [sic!] eller fantastiskt de lever” 
Andra har beskrivit på följande sätt: osanna berättelser, verkliga berättelser, kriminalromaner för 
vuxna, ungdomsböcker, dagstidningar, kvällstidningar. Vissa som troligen tänker på själv 
innehållet har svarat att det är svårt att beskriva då det är olika från en bok till en annan.  
”Samhället nu eller förr. Speciella områden t.ex. veganism, kvinnoförtryck eller liknande.” har en 
av flickorna ur gymnasiegruppen svarat.  
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Pojkarna i 9: an har lämnat svar som: historia, antiken, äventyr, mord, poliser, försvinnanden, 
action, tecknade serier, data, tv-spel, vetenskap, kvällstidningen, olika skolämnen och nyheter 
inom olika ämnen. En har svarat: ”Det kan handla om vad som helst så länge det verkar 
intressant.”. En annan skriver: ”kan jag inte typ Sagan om ringen och dyl.” och den sista svarar 
”Om jag läser så gör jag det för att få reda på något på Internet.”. En pojke har inte lämnat något 
svar alls. Gymnasiepojkarna beskriver sin läsning på några olika sätt. Till exempel: ”Det handlar 
om personers äventyr. Ibland kan de vara ungefär som biografier.”, ”Romanerna handlar oftast 
om olika personer och olika händelser.” och sista citatet lyder ”Äventyrsböckerna handlar mycket 
om äventyr förstås, fantasi och lite självbiografi ibland.”. Vidare skriver en av dem att det är 
skolarbetet och en annan att han läser igenom tidningen. En pojke skriver att det han läser handlar 
om datorer och människoliv. Den pojke som svarat att han läser Bibeln beskriver på följande sätt 
vad hans läsning innehåller: ”Jesus, Gud. Roliga böcker handlar helst om fotboll.” 
 

3. Vad är det som är så bra med just det du läser? 
 

Bland de svar jag fått från flickorna i 9:an finner jag fyra där de skriver om att drömma sig bort, 
slippa verkligheten och att ta sig till en annan värld.. ”Att man lär sig någonting och att man kan 
drömma sig bort ett tag.” skriver en flicka. Att man läser därför att det är intressant har flera givit 
som svar liksom att man lär sig något, vilket också beskrivs i Brodows (1985) och Ulfgards 
(2002) studier. Andra adjektiv de använt sig av är: kul, fängslande, spännande och bra. Någon har 
svarat att man får en större förståelse för andra människor. Läsningen väcker känslor menar en 
flicka medan en annan påstår att man får tänka själv. 
Flickorna i gymnasiet har svarat att det är roligt (3), man lär sig saker (2), det är spännande (3), 
intressant (2) och avkopplande (2). Någon vill ha ”Mycket kärlek, lyckliga slut.”. Även här hittar 
jag ett svar som påminner om det flickorna i 9:an uppgav, nämligen ”Att få ’leva’ någon annans 
liv en liten stund.” Ett annat citat lyder: ”Det är roligt, engagerande, språkutvecklande och gör så 
att man blir medveten om samhället både nu och förr”. ”Jag mår bra av det. Utvecklas som 
människa. Lär mig saker.” En flicka som skriver att hon läser tidningar, Bibeln och Gömda anser 
att tidningarna ger henne skvaller, Bibeln det sanna ordet och Gömda beskriver verkligheten. 
 
Bland pojkarna har jag fått svar så som intressant (7), man lär sig något (6), spännande (4) men 
de har också svarat roligt och engagerande. En pojke har liksom pojkarna i Hultqvist & Isakssons 
studie svarat att det är allmänbildande att läsa. En pojke svarar att det ”har historisk anknytning” 
och en annan ”Det är att det är så mycket overkligt och hela fantasivärldar.” när han beskriver 
fantasylitteraturen. Endast en pojke har lämnat denna fråga obesvarad. 
 

4. Berätta vad som gjort att du valt att läsa detta . 
 
På denna fråga har jag själv valt att dela in i vissa kategorier som flera av flickorna svarat. De 

kategorier jag tycker mig kunnat urskilja kallar jag: läsintresse, intresse för ämne, läsa om andra 
människor, roligt/intressant/lärorikt, tillgång till böcker, lästips, en viss författare och den sista 
”den verkar bra.”. Det svarsalternativet som givits av flest flickor, sex stycken, är ett stort 
läsintresse. Två stycken har svarat att de är intresserade av ett speciellt ämne medan tre har svarat 
att de tycker om att läsa om andra människor. Att man läser därför att det är roligt, intressant och 
lärorikt har fyra flickor uppgivit. Tre flickor uppger att tillgång till böcker är något som påverkar 
deras läsning. När man får ett tips om en bra bok väljer två flickor att läsa denna. Man kan också 
vilja läsa en bok eftersom en viss författare har skrivit den säger två flickor.  
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Två har svarat att de läser boken om ”den verkar bra”. 
”Att jag vill må bra, utvecklas & lära mig saker.” lyder ett citat medan två stycken har valt att 

inte besvara denna fråga. 
 

En flicka svarar: ”Min skolbibliotekarie på min förra skola uppmuntrade alla elever att testa nya 
böcker och genrer och det har jag fortsatt med”, hon går i år 9, medan en annan svarar: ”Jag själv 
har valt att läsa, för jag vill fly bort till en annan värld, och slippa den jag är i just nu…” och 
slutligen är det en flicka som svarar att det är slumpen som avgör hennes bokval. 

 
Pojkarnas svar är mera kortfattade. Sex stycken har svarat att de är intresserade av ett speciellt 
ämne. Två föredrar att läsa eftersom det inte är som i verkligheten, det finns fantasivärldar. En 
pojke svarar att han letar upp det han vill veta på Internet. Pojken som läser Bibeln och roliga 
böcker om fotboll förklarar att han är kristen och gillar fotboll. En av pojkarna beskriver att 
”Deckare, romaner, äventyrsböcker.” ”Det fångar läsaren.” Två stycken har inte skrivit någonting 
alls och en har svarat ”vet ej.”. Till sist har två uppgivit att bokvalet har styrts av skolarbete. 

 
5. Läser du olika saker i skolan och på fritiden? Om det finns en skillnad nämn gärna den. 
 

Av de 14 flickor som går i 9: an har 12 svarat att det finns en skillnad. De två återstående har 
svarat: ” Jag läser helst inte i skolan. Det är svårt att koncentrera sig.” och ”Jag brukar inte läsa.” 
Av de 12 som svarat ja har 8 stycken gjort jämförelser. Nedan följer en lista av deras egna ord: 
 
Läsning i skolan  Läsning hemma 
Skollitteratur   skönlitteratur 
Tråkiga faktaböcker  litteratur 
Skolsaker   intressanta saker 
Faktaböcker   romaner 
Biologi/NO   romaner 
Måste   frivilligt 
Skolböcker   skönlitteratur 
Skolämnen   lättsamt 
 
Tre stycken har endast givit exempel på skolläsning: ”Ja i skolan läser jag skolböcker”, ”Ja! i 
skolan läser man mer fakta”, I skolan läser jag inga böcker som inte är läromedel om det inte 
ingår att göra recensioner etc.”. Den sista flickan har skrivit ”Ja, jag tar inte med mig SO-boken 
hem för att den är så rolig.”. 
Av gymnasiegruppens 14 flickor har 11stycken svarat ja. Liksom ovan visar jag genom en lista 
hur eleverna själva beskriver skolans samt hemmets läsning. 
 
Läsning i skolan  Läsning hemma 
Faktalitteratur  skönlitteratur 
Det man bör   läser fantasy och skräck för lillasyster 
Skolarbete   det jag vill 
Faktaböcker   skönlitteratur 
Tråkig   välja själv 
Fakta   ”riktiga böcker” 
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Övriga som anser att det finns en skillnad skriver: ”Ja, i skolan är böckerna oftast faktaböcker.”, 
”Ja, men bara för att om man får en bok i skolan så måste man läsa den.”, ”Hema [sic!] läser jag 
lite djupare böcker än i skolan.”, ”Nu läser vi skönlitteratur på engelskan i skolan. Det är väl 
ganska likt det jag förtär hemma. Men annars är det absolut inte samma. Jag vill lära mig andra 
saker genom lektyren.” och den sista har svarat ”Ja, skolböckerna väljer man ju inte själv.” 
De som svarat nej har uttryckt sig på följande sätt: ”Nej, eftersom jag läser nästan allt så finns det 
ingen skillnad.”, ”Nej det är ganska lika, skolan ger lite inspiration till VAD man kan läsa!” och 
sista svaret ”Nepp” 
Av de 10 pojkarna i 9:an har jag hittat tre som svarat ja, en som svarat nej, tre som lämnat in utan 
att besvara denna fråga och tre som citeras på grund av att de är svårbedömda. De som liksom 
flickorna gjort jämförelser kan ses i listan nedan: 
 
Läsning i skolan  Läsning hemma 
Skolböcker   det jag vill läsa 
Fakta   valfritt 
 
”Det är inte så stor skillnad, för jag läser inte böker [sic!] för att roa mig.”, ”I skolan läser jag mer 
böcker o uppg. en [sic!] vad jag gör hemma.” och till sist ”Fritiden läser jag mest på Internet, sånt 
som man inte får läsa i skolan.”. Bland gymnasiepojkarna, som var sju stycken, svarade fyra ja 
och tre nej. Den första som menar att det finns en skillnad skriver: ”I skolan läser jag inte 
fantasy.”. De andra som anser att det finns en skillnad svarar: ” Ja hemma läser man väl tidningen 
ibland.”, ”Ja, i skolan läser jag det jag måste läsa på fritiden läser jag det som jag vill läsa.” och 
den sista svarar ”I skolan måste man ju läsa allt. även om det är ointressant.” De som svarat att 
det inte finns någon skillnad har skrivit följande: ”Nae förutom tidningen. Annars blir det mest 
läxor.”, ”Njo lite.” och till sist ”Nej, i skolan läser man inte så mycket böcker.”. 
 
Påfallande många svar tyder på att eleverna ser läsning i skolan som tråkig, ett måste och något 
man bör göra. Jämför detta med läsningen hemma som de beskriver med ord som: lättsamt, 
valfritt, intressanta saker och det jag vill. Jag utgår ifrån att eleverna tänker på skolans läromedel 
när de beskriver läsningen i skolan som tråkig. Här skulle man kunna dra nytta av elevernas 
läsintresse och leta fram skönlitteratur där eleverna kan läsa och lära det man på ett mer 
faktaspäckat och uppstyltat sätt vill föra fram i läromedlen. Likaså står det i kursplanen i svenska 
att teater och film är viktigt i undervisningssammanhang, man kan lära mycket av film och 
teaterpjäser som blir mer levande när människor med känsla framställer något man kan leva sig in 
i. 
 

6. Finns det något/någon som påverkar dig att läsa? Motivera!  
 

Tre flickor i 9: an har svarat nej på denna fråga och två har svarat att de själva, ”Jag”, påverkar 
till att de läser. Skolan och lärarna är något som påverkar till att man läser men även lusten att 
lära. ”Längtan efter att vara duktig, intelligent. Man lär sig mycket av böcker.” Om man har 
tråkigt är det bra att läsa är ett svar, medan en flicka skriver att man kan drömma sig bort. Man 
förbättrar sin fantasi och det är avkopplande, man finner en ny värld i varje bok och då man alltid 
gillat att läsa så gör man det. En flicka har valt att inte svara och en skriver att hon ”Tror inte 
det.”. Flickorna i gymnasiet får tips av mamma, ”tips av någon”, vänner eller en kompis. Om 
boken är bra påverkas man att vilja läsa vidare. Tre har svarat att det bara är de själva som 
påverkar om de vill läsa. 
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Betygen och skolan motiverar till läsning likaså om man har skollov eller måste läsa läxor. En 
skriver att man måste på grund av skolan medan två vill lära sig. En flicka svarar att Jesus 
motiverar henne att läsa om hans ord. Två läser för att koppla av och två svarar att ingenting 
påverkar om de ska läsa. 
 
Pojkarna i grundskolan har svarat att en bra recension, betyget eller ett brinnande intresse 
påverkar deras läsning. Om det är intressant vill man också läsa skriver en pojke. Ett citat lyder 
”Nja mamma är på mig ibland.”. 3 stycken har lämnat frågan obesvarad och två vet inte. Bland 
pojkarna i gymnasiet har tre svarat att lärare, skolan eller skolarbetet påverkar. En menar att det 
inte finns något som påverkat och en menar att han själv gör det. ”Att lära känna Jesus bättre 
genom att läsa bibeln” svarar en pojke. Föräldrarna påverkar en pojke och han menar också att 
man får lättare för att skriva. 
 

7. Vad tycker du om att läsa böcker? Välj ett alternativ. 
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Diagram 7. Samtliga elever i ett sammanställt diagram där resultat av fråga 7 redovisas. 
 

I detta diagram kan avläsas att en större del, 76 %, av eleverna upplever läsning av böcker som 
något positivt. I stapeln Ointressant finns 2 flickor och 2 pojkar ur år 9. I stapeln Jobbigt finns 2 
pojkar ur 9: an och 1 flicka från gymnasiet. I stapeln Roligt är fördelningen 5 flickor och 2 pojkar 
ur 9: an och 6 flickor och 2 pojkar från gymnasiet. I stapeln Intressant finns 7 flickor och 3 pojkar 
ur 9:an och 4 flickor och 5 pojkar från gymnasiet. 
Två gymnasieflickor har svarat både roligt och intressant. En pojke i 9: an har svarat ointressant 
och jobbigt. En flicka i 9:an har lagt till ”mycket” bredvid svarsalternativet Intressant. 
 
7.3 Resultatanalys 
 
Rent allmänt kan nämnas att flickorna formulerat längre och utförligare svar än pojkarna i likhet 
med Strömdahls (1998) studie. 86 % av det totala antalet flickor tycker om att läsa. Motsvarande 
siffra hos Hultqvist och Isaksson (2000) var 57 %. 76 % av det totala antalet pojkar tycker om att 
läsa och det kan jämföras med Hultqvist och Isakssons resultat på 28 %. Flera av flickorna svarar 
att de läser för att drömma sig bort vilket enligt Svensson (1989) kan vara en motivation till att 
läsa. I likhet med Strömdahls undersökning är den övervägande delen av eleverna positivt inställd 
till läsning. 
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I Strömdahls studie rör det sig om skönlitteratur som eleverna läser och bearbetar i skolan medan 
de elever jag tillfrågat gjort fria val. När det gäller påverkan att läsa har några elever svarat att de 
får tips av vänner eller av mamma. Dessa alternativ har även Ulfgard (2002) fått som svar. 
Flickan som menar att hennes böcker är bra därför att de innehåller ”Mycket kärlek, lyckliga 
slut.” skulle kunna bero på det behov av kärlek och ömhet som Ulfgard tar upp i sin studie. 
Möjligen känner hon också igen sig i handlingen eller önskar att det var som i berättelsen. 
Ulfgard menar att böckerna skall beröra och vara gripande vilket man kan tänka sig att flickor i 
den åldern finner tilltalande. 
 
7.4 Slutsatser 
 
Jag har i min undersökning kommit fram till följande. De mest utmärkande svaren redovisas i 
punktform. 

 80 % tycker om att läsa. 
 65 % av dessa var flickor. 
 17 % av pojkarna valde att läsa skönlitteratur/romaner som favoritläsning. 
 61 % av flickorna valde att läsa skönlitteratur/romaner som favoritläsning. 
 7 % av elever läser Bibeln. 
 16 % av elever anser det vara ointressant eller jobbigt att läsa böcker. Se diagram 7. 

 
Enligt de svar undersökningen givit läser ungdomar idag mycket varierat. De läser stadens 
morgontidning, kvällstidningar, tidskrifter om exempelvis data och teknik, romaner, Bibeln och 
serietidningar. Det råder en övervägande positiv inställning till läsning som ungdomarna själva 
valt däremot den litteratur som har med skolan att göra har fått en något negativ beskrivning. I 
min frågeställning har jag tagit med dikter som ett alternativ men det är ingen av deltagarna som 
har nämnt dikter i sina svar. En flicka har svarat att hon vill läsa ”Djupa böcker” och detta tolkar 
jag som hon menar att böckerna berör henne precis som Ulfgard (2002) beskriver. Flickorna har 
svarat att de får lästips av bland annat vänner vilket ingen av pojkarna svarat. En flicka har svarat 
att hon får boktips av sin mamma precis som flickorna i Ulfgards studie. 
Två pojkar har svarat att de läser på Internet. Jag är mycket tveksam till att ingen av de andra 
eleverna läser någonting alls på Internet. Troligen tänkte de inte på det eller så kan det vara så att 
de ville ge ett svar som man kan ”hålla i”, att jag som lärare inte vill ha ett sådant svar. Internet 
innehåller mycket skräp och olämpligheter som de inte får ägna sig åt på skoltid. Detta är 
förvånande då denna skola har databaserat skolarbete med många datorer av vilka de flesta är 
Internetanslutna. 
 
Många av eleverna anser att det finns en skillnad mellan litteraturen de själva väljer att läsa och 
det man läser i skolan. De anser att det man läser i skolan är tvångsbetingat, tråkigt, någonting 
man måste eller är ”tråkiga faktaböcker” som någon svarat medan litteraturen de själva valt 
beskrivs med positiva ord. Den är rolig, lättsam och intressant. Ett flertal elever påstår att endast 
de själva påverkar om de skall läsa någonting medan andra svarar att skolan, lärare, betyg eller en 
kamrat påverkar deras läsning. 
Generellt sett har flickorna skrivit längre och mer beskrivande svar än pojkarna gjort precis som 
Strömdahl (1998) sett i sin studie. 
Likheter jag funnit är att de flesta tillfrågade läser gärna, både pojkar och flickor ur båda 
åldersgrupperna. 
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Skillnader mellan 9: or och gymnasieelever: mycket läsning av fantasy bland 9: or och mer 
skönlitterärt hos gymnasieeleverna upplever jag. Endast elever från gymnasiet har uppgett att de 
läser Bibeln. 
 

8 Diskussion 
 
I detta avslutande avsnitt har jag för avsikt att resonera kring mitt val av metod, givna resultat och 
slutsatser därav, vidare forskning samt yrkesrelevans. 
Då det gäller enkätundersökningar finns både för och nackdelar gentemot en personlig intervju. 
De personliga intervjuerna tar längre tid att genomföra vilket kan medföra att det kan vara svårt 
att få deltagare att ställa upp men de har fördelen att man kan gå in djupare på vissa saker då 
något intressant uppkommer. Dessvärre kan det vara svårigheter att transkribera en inspelad 
intervju om ljudkvalitén är dålig. Jämför man detta med en skriven enkät så kan problem uppstå 
vid en svårläslig handstil men här påverkar man heller inte de tillfrågade genom minspel, röst och 
tonläge eller kroppsspråk. Jag fick allt mitt material för bearbetning efter endast två dagar. Om 
jag valt att använda mig av intervjumetoden hade jag kunnat få svar på det jag sett som extra 
intressant och de svar jag inte förväntat mig hade jag kunnat fördjupa mig i. Jag valde att 
bearbeta råmaterialet genom att föra samman svaren först i frekvenstabeller och senare i diagram. 
Att kunna läsa av fakta i diagram kan i vissa fall vara mera lättöverskådligt och en hjälp för 
läsaren. Det var endast de slutna frågorna som var möjliga att bearbeta på detta sätt. Enligt I. 
Westerlund kan vissa resultat med fördel visas i procentform vilket jag också använt mig av. De 
öppna frågorna sammanställde jag fråga för fråga uppdelat på kön och åldersgrupp. När alla svar 
sammanställts kunde man se vissa likheter i svaren vilket gjorde att jag kunde använda dessa 
kategorier, som eleverna själva namngivit. Som exempel kan nämnas alternativen jag fick på 
fråga 4 (Berätta vad som gjort att du valt att läsa detta), läsintresse, intresse för ett specifikt 
ämne, läsa om människor, roligt/intressant/lärorikt, tillgång på böcker, lästips eller en bok skriver 
av en viss författare. 
 
Som blivande svensklärare har det varit intressant att ta del av vad ungdomar idag läser, för läser 
gör de verkligen. I min undersökning har jag som svar på min första frågeställning Vad läser 
ungdomar idag? Föredrar de tidskrifter, serietidningar, skönlitteratur, dikter eller något annat? 
fått veta att de i stor utsträckning läser skönlitteratur (eller romaner som flera skrivit), fantasy, 
deckare samt tidningar, tidskrifter och serier. Någon föredrar att läsa ”djupa böcker” och många 
nämner att det de läser ska ha verklighetsanknytning. Någon kanske anser att man inte kan 
värdera tidskrifter lika högt som en skönlitterär bok men jag anser att många tidskrifter idag är 
mycket avancerade. Jag tänker exempelvis på Illustrerad Vetenskap eller någon av alla 
specialiserade datatidskrifter som finns i våra affärer. Någon av eleverna har tagit upp att de 
hellre vill umgås med vänner på fritiden än att läsa böcker. Även i Hultqvist och Isakssons 
undersökning har man kommit fram till att pojkarna gärna umgås med sina vänner men trots detta 
gärna läser. I dagens samhälle finns en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar så som 
idrott och sport samt att tv-tittande, tv- och dataspel tar upp en del av ungdomars fritid. Tiden är 
knapp att hinna och även orka med det man önskar. Trots detta har flera stycken insett att det är 
avkopplande att läsa någonting, både i min undersökning, i Brodows (1985), Strömdahls (1998) 
och i Hultqvist och Isakssons (2000). 
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4 av 17 pojkar valde att läsa fantasy medan 9 av 28 flickor gjorde detsamma. Samtliga pojkar 
som intervjuats av Hultqvist och Isaksson har svarat att de läser fantasylitteratur. Denna genre 
verkar vara mycket populär just nu och en bidragande orsak till detta skulle kunna vara Tolkiens 
trilogi Sagan om ringen, eller dess filmatisering, vilket några elever i min undersökning också 
påpekat. I Strömdahls uppsats har en av eleverna hon studerat närmare svarat att han associerar 
skönlitteratur bland annat med fantasy. En möjlighet är att bakom något eller några svar där 
eleverna skrivit skönlitteratur eller roman kan ha tänkt på någon fantasybok. I Brodows 
undersökning som är från 1985 har jag inte funnit något om fantasy, men denna undersökning är 
nästan 20 år gammal och det kan möjligen vara en förklaring. Den flicka som skrev: ”Det är 
roligt, engagerande, språkutvecklande och gör så att man blir medveten om samhället både nu 
och förr” har likheter med Brodows och Strömdahls studier angående att man finner nöje i att 
läsa och att det är språkutvecklande. Eleven skriver om att lära sig om hur man levde förr och nu 
vilket också tas upp som mål i kursplanen i svenska. Vidare har samtliga författare i 
litteraturgenomgången fått fram att eleverna anser det vara bra för fantasin att läsa. Man har fått 
svar så som: utvecklande för fantasin, övar upp fantasin och att man associerar skönlitteratur med 
fantasi. I Lpo94 står det att man genom att läsa utvecklar sin fantasi och Svensson skriver att en 
motivation för läsning är att läsaren utvecklar sin fantasi. Bland mina svar finner jag att eleverna 
anser att de förbättrar och utvecklar sin fantasi, de läser om fantasivärldar och ”man finner en ny 
värld i varje bok” vilket måste tyda på att man har en god fantasi och inlevelse. 
 
Att elever anser att läromedel i skolan är tråkiga är kanske ingen nyhet. Det antagande jag uppgav 
under syfte och frågeställningar visade sig vara riktiga, jag avser här de båda läsarenorna skolan 
och hemmet/fritiden. Eleverna beskriver i min undersökning att det de läser i skolan är tråkiga 
faktaböcker och det man läser hemma är litteratur, i skolan är det ett måste och hemma frivilligt. 
De skiljer också på fakta och ”riktiga böcker”. När nu intresset för skönlitteratur verkar vara så 
stort kanske man borde utnyttja det mer i skolans undervisning? Någon pojke nämner att han 
gärna läser historiska romaner och av dem kan man lära sig mycket anser jag. Man finner 
geografiska platser, årtal och personnamn samt hur olika personer berörs av exempelvis ett krig 
eller hur en person styr ett land. Samtidigt som man lär sig detta så berikar man sitt språk, utökar 
sitt ordförråd och förbättrar stavning och meningsbyggnad. 
 
Då en av mina frågeställningar löd I vilken utsträckning förekommer läsning på Internet? finner 
jag det förvånande att inte flera än två pojkar uppgivit något svar som kan härledas dit. Speciellt 
dessa skolor arbetar mycket med datorer och samtliga har tillgång till Internet. Eleverna får söka 
relevant information till skolarbeten ute på webben. Möjligen är det så att eleverna tänkt att jag 
vill ha svar som ”går att hålla i” vilket man inte kan om man läser kvällstidning en på 
dataskärmen. Numera finns e-böcker att läsa och det måste man självklart definiera som läsning 
även att jag inte håller något i min hand. Tillgången till Internet i skolan gör även att eleverna 
besöker hemsidor man från skolan sida finner mer eller mindre olämpliga under skoltid och 
därmed bannar eleven. Från elevens sida kan det innebära bannor då man letar information om 
sitt intresse som man vill läsa om vilket kan ge budskapet ”du får inte läsa”. 
 
När det gäller frågeställningen Kan man se likheter och/eller skillnad mellan vad flickor väljer att 
läsa mot vad pojkarna väljer? Har jag funnit likheter så som att både pojkar och flickor ur båda 
åldersgrupperna läser skönlitteratur/romaner, deckare och även fantasy. Tidningar och 
serietidningar läses av både flickor och pojkar ur båda stadierna. 
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En skillnad är att endast flickorna uppgivit att de läser skräckisar, ungdoms- och hästböcker 
medan endast pojkar uppgivit att de läser på Internet. En skillnad mellan åldersgrupperna är att 
Bibeln läses av elever ur gymnasiet.  
 
Något jag inte förväntat mig var att tre elever svarat att de läser Bibeln. Samtidigt får jag 
uppfattningen att många ungdomar idag är vakna och öppna för saker som händer omkring dem. 
Barn och ungdomar får ofta vara med då svåra saker händer i familjer så som allvarliga olyckor 
eller sjukdomstillstånd. Jag anser att man undanhöll detta och ville skydda barn, vilket man då 
ansåg riktigt, från vissa situationer som man trodde kunde skada den unga personen. Det skulle 
kunna vara en utveckling av deras identitet. När man läst och varit med om olika saker kan man 
bilda sig en uppfattning om hur man vill leva och vara mot andra. En av frågeställningarna var 
Kan man se likheter och/eller skillnader mellan vad flickor väljer att läsa mot vad pojkarna 
väljer? De tre elever som svarade att de läste Bibeln gick alla i gymnasiet, trots det låga antalet så 
ser jag skillnaden att gymnasieeleverna läser Bibeln men inte eleverna i grundskolan. Båda könen 
var representerade i denna läsning. Vidare så finner jag likheten att en större majoritet av de 
tillfrågade tycker om att läsa, detta gäller båda könen och de båda åldersgrupperna. Både flickor 
och pojkar har svarat att de läser skönlitteratur. Det som jag fann lite förvånande var att flickor i 
större utsträckning än pojkarna läste fantasylitteratur. Detta skulle kunna bero på att pojkarna 
anser att dessa böcker tillhör skönlitteratur och skrivit detta som svar. Att pojkarna svarat att de 
gärna läser fantasy, deckare och romaner med historisk anknytning hade jag nästan kunnat ana. 
Då endast Hultqvist & Isakson av författarna i litteraturgenomgången skrivit ut att pojkarna där 
har nämnt fantasy finner jag endast stöd där då Brodow och Strömdahl inte tagit hänsyn till kön i 
sina undersökningar men ändå fått med vissa genrer. Så som Ulfgard skriver i sin undersökning 
finner jag att flickorna vill läsa, med deras egen beskrivning, ’djupa böcker’ samt böcker om 
relationer, kärlek och sådant man kan känna igen sig i. Flickorna i min undersökning har också 
skrivit om ”Att få ’leva’ någon annans liv en liten stund.”, ”Mycket kärlek och lyckliga slut.” 
vilket troligen är ganska typiskt för flickor i den åldern. Ett svar man kunnat vänta sig och som 
samstämmer med det Ulfgard fått fram. 
 
På skolan där jag genomfört min studie finns inget skolbibliotek. Detta är förståligt då det är en 
stor kostnad att köpa in böcker och att eventuellt ha en bibliotekarie anställd. Biblioteket brukar 
enligt min erfarenhet vara en plats i skolan dit många elever gärna går för att få studiero men 
kanske även lite extra hjälp av de vuxna som finns där. Så som en flicka i undersökningen 
framfört gav bibliotekarien på hennes förra skola tips som hon ännu följer. 
 
8.1 Vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning skulle jag gärna vilja undersöka hur vanligt det är att ungdomar 
läser Bibeln då detta kom upp som en kategori jag inte förväntat mig. 7 % av det totala antalet 
elever läste Bibeln. De som svarat att de läser Bibeln gick alla i gymnasiet. Vågade inte de i 9: an 
svara att de läser Bibeln eller är det först äldre ungdomar som finner detta intressant? Ifrågasätter 
eleverna kanske sin identitet och vill lära sig om olika livsåskådningar i den här åldern? Hur 
påverkar händelser runt om i världen ungdomarnas syn på livet och finner man stöd i sin tro? 
Finns det något samband med att detta är en friskola och att man som kristen söker sig dit?  
 
Kan det ha någon inverkan att detta är en friskola man söker till och att man därmed är mera 
studiemotiverad än andra? Finns det ett större läsintresse? Har man ett större stöd hemifrån som 
elev på en friskola än vad andra ungdomar har? 
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8.2 Yrkesrelevans 
Eftersom läsning är något synnerligen viktigt är det av intresse att lära sig något om vad 
ungdomar idag föredrar att läsa. Så som någon lärare i svenska men även Strömdahl upplyste om 
är det viktigt att hålla sig a jour om nya barn- och ungdomsböcker så att jag kan försöka 
rekommendera lämpliga böcker till mina elever när jag lärt känna dem. Jag har här också fått en 
insikt i att många elever läser ”vuxenlitteratur”, som de själva kallar det, så det gäller att ta sig tid 
att även läsa litteratur för vuxna för att ha en insikt i det eleverna läser. I bland annat Strömdahls 
undersökning har eleverna påpekat att läraren ska vara kunnig, påläst och intresserad av läsning 
vilket jag själv anser vara en självklarhet annars kan man inte bli en bra lärare i ämnet svenska.  
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Bilaga 1 
Presentationsbrev till lärare 
 
 
 
   Mitt examensarbete kommer att bestå av en undersökning av 9: or och 
gymnasieelevers favoritläsning. Jag har gjort ett antal frågor som de skall få 
besvara skriftligt. Några frågor har givna svarsalternativ som bara kryssas i. Av 
dessa svar ska jag eventuellt göra en tio-i-topp lista på favoritläsning. 
  Mitt önskemål är att få dela ut denna enkät till c:a 20 elever i 9: an, om det är 
möjligt. Känner du till någon svensklärare på skolans gymnasium som jag skulle 
kunna få namnet på?  Jag tänkte försöka få komma dit och dela ut mina frågor till 
ett 20-tal elever även där. 
 
Jag har även några frågor till dig som jag gärna skulle vilja att du besvarar när du 
har tid. Detta för att få korrekta uppgifter till min uppsats. 

• Kan du beskriva skolans syn på läsning och litteratur? 
• Hur uppmuntrar du/ni eleverna till att läsa? 
• Finns det bibliotek på skolan? 
• Förekommer det diskussioner om lästa böcker?  
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Bilaga 2 
Favoritläsning 

 
Din ålder:_____                  Pojke_____     Flicka _____ 
 
Tycker du om att läsa?    Ja  Nej 
 
Läser du mycket?            Ja Nej 
 

1. Vad läser du helst? (När du själv får välja!)______________________________ 
 
2. Beskriv vad det handlar om. (Vilken typ av läsning?)________________________ 
 
3. Vad är det som är så bra med just det du läser?________________________ 
 
4. Kan du berätta vad som gjort att du valt att läsa 

detta!_________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
5. Läser du olika saker i skolan och på fritiden? Nämn gärna vad om det finns 

en 
skillnad._______________________________________________________ 

 
6. Vad påverkar dig att läsa? (Något eller kanske någon.)________________________ 
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Bilaga 3 
Favoritläsning 

 
Din ålder:_____                  Pojke_____     Flicka _____ 
 
Tycker du om att läsa?    Ja  Nej 
 
Hur mycket läser du i minuter per dag______  per vecka_____ Hur mycket av 
denna tid går till din favoritläsning?________ 
 
1. Vad läser du helst?  _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
2. Beskriv vad det handlar om. _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
3. Vad är det som är så bra med just det du läser?____________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
4. Berätta vad som gjort att du valt att läsa detta. 
___________________________________________________________________ 
 
 
5. Läser du olika saker i skolan och på fritiden? Om det finns en skillnad nämn 
gärna den. 
___________________________________________________________________ 
 
6. Finns det något/någon som påverkar dig att läsa? Motivera! 
___________________________________________________________________ 
 
7. Vad tycker du om att läsa böcker? Välj ett alternativ 
□ ointressant □ jobbigt  □ roligt  □ intressant  
 
 
Tack för din medverkan!! 


