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Sammanfattning 
 
Detta arbete har som syfte att undersöka hur ungdomars läsintresse av skönlitteratur ser ut, 
samt hur motivation till läsning kan väckas.  
 
De metoder som har använts, för att ta reda på ungdomars läsintresse samt hur läsning kan 
motiveras, är en enkätundersökning samt intervjuer. Femtio elever i årskurs tre på två olika 
gymnasieskolor, 25 flickor samt 25 pojkar, besvarade en enkät om skönlitterär läsning. 
Därefter intervjuades tre personer, en elev, en verksam lärare samt en bibliotekariestudent, för 
att ge sitt perspektiv på hur läsning på bästa sätt kan motiveras – då främst i skolmiljö.  
 
Enligt tidigare forskning är flickor mer intresserade av läsning än vad pojkar är, vilket även 
denna studie bekräftar. Hur läsintresset ser ut bland de unga påverkas mycket av den miljö de 
växer upp i. Studier har visat att barnets/ungdomens närmiljö i hög grad påverkar läsintresset. 
Främst påverkar familjen ungdomens läsintresse. Om personer i ungdomens närmiljö ser 
läsning som något roligt och betydelsefullt är det sannolikt att även ungdomen kommer att 
lägga vikt vid läsning. Denna studie visar att det är mycket vanligt att ungdomarna haft 
föräldrar eller annan vuxen som läste för dem då de var barn. Det är mer vanligt att 
föräldrarna läst för flickorna än för pojkarna.  
  
Forskningen visar också att läsarförebilder i barns/ungdomars närhet minskat under senare år, 
troligtvis på grund av att utbudet av andra medier som TV och dator med Internet och 
virtuella spelvärldar lockar mer än böcker. Det är också vad denna studie visar; bokläsning 
kommer långt ner på listan när ungdomar prioriterar sina fritidssysselsättningar. Kompisarna 
lockar mest men även musik, TV/film och datorn är sådant som uppskattas av ungdomarna på 
fritiden. 
  
När det gäller motivation till läsning, främst hur läraren kan skapa intresse för läsning i 
klassrummet, visar denna studie att det är viktigt att läsningen är relevant i undervisningen. 
Det innebär t.ex. att läraren förklarar varför texten ska läsas och försöker väcka elevernas 
tidigare kunskap och nyfikenhet kring det som ska läsas. Samtidigt ska det vara roligt med 
läsning. Det är viktigt att eleverna ibland kan få välja läsning som speglar deras egna intressen 
– självvald litteratur. För att skapa motivation till läsning är det viktigaste inte vad man läser, 
utan att man läser.  
 
 
 
 
Nyckelord: föräldrar, gymnasiet, läsintresse, läsning, motivation och ungdomar. 



  

Inledning................................................................................................................ 1 

Ungdomars motivation till läsning........................................................................ 2 
Därför är läsning viktigt ......................................................................................................... 2 
Pojkars och flickors läsning ................................................................................................... 3 
Motivation .............................................................................................................................. 4 

Vem och vad kan motivera till läsning?............................................................................. 4 
Samhället och olika intressenter......................................................................................... 4 
Familj, kamrater och lärare ................................................................................................ 6 
Metoder för att motivera till läsning .................................................................................. 7 

Sammanfattning ..................................................................................................................... 9 

Syfte och frågeställningar.................................................................................... 10 

Metod................................................................................................................... 11 
Enkäten................................................................................................................................. 11 

Utformning av enkäten..................................................................................................... 11 
Urval av respondenter ...................................................................................................... 11 
Genomförande.................................................................................................................. 12 

Intervjuer .............................................................................................................................. 12 
Urval av intervjupersoner................................................................................................. 12 
Utformning av intervjuguide............................................................................................ 12 
Genomförande.................................................................................................................. 13 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 14 

Resultat ................................................................................................................ 15 
Enkätundersökningen ........................................................................................................... 15 

Kompisarna lockar mest på fritiden ................................................................................. 16 
Störst andel av ungdomarna anser att språket blir bättre genom bokläsning. .................. 17 
Större andel lässugna flickor än pojkar ............................................................................ 19 
Ungdomarna som tycker om att läsa läser för att det är roligt och intressant de som inte 
tycker om att läsa läser för att de måste............................................................................ 20 
De som tycker om att läsa läser böcker minst en gång per månad medan de som inte 
tycker om att läsa läser högst en gång per månad. ........................................................... 21 
Ungdomarna som tycker om att läsa föredrar klassiker medan de som inte tycker om att 
läsa föredrar deckare och rysare....................................................................................... 23 
Ungdomarna som tycker om att läsa får boktips från kompisarna och familjen de som 
inte tycker om att läsa får boktips på biblioteket och av lärare. ....................................... 24 
En stor andel av ungdomarna som tycker om att läsa samt inte tycker om att läsa 
kommer ihåg bokminnen från barndomen. ...................................................................... 26 
Föräldrarna läste ofta för dem som tycker om att läsa böcker och ibland för dem som inte 
tycker om att läsa. ............................................................................................................. 27 

Sammanfattning – enkätundersökningen ............................................................................. 28 
Läsning och läsintresse bland ungdomar som tycker om att läsa ..................................... 29 
Läsning och läsintresse bland ungdomar som inte tycker om att läsa .............................. 29 

Intervjuundersökningen........................................................................................................ 30 
Läsintresset....................................................................................................................... 30 
Intervju med en elev......................................................................................................... 30 



Intervju med en lärare ...................................................................................................... 31 
Intervju med en bibliotekariestuderande .......................................................................... 31 
Motivation till läsning ...................................................................................................... 31 
Intervju med elev.............................................................................................................. 31 
Intervju med lärare ........................................................................................................... 32 
Intervju med bibliotekariestuderande............................................................................... 33 

Sammanfattning – intervjuerna ............................................................................................ 34 
De intervjuades eget läsintresse ....................................................................................... 34 
De intervjuade om motivation till läsning........................................................................ 35 

Diskussion ........................................................................................................... 36 
Avslutande reflektioner ........................................................................................................ 39 
Slutord .................................................................................................................................. 41 

Referenser............................................................................................................ 42 

 



 

Inledning  
.  
   ”Man tvingar inte fram nyfikenhet, man väcker den” 
  (Pennac, D, 1995:137).  
 
 
Det är viktigt att läsa sägs det. Men varför är det viktigt? Vad är det man lär sig av en bok, 
som man inte skulle kunna lära sig någon annanstans, genom något annat medium eller av 
någon annan? En engelsk författare, Francis Spufford (2004), skrev en kärleksförklaring till 
barnböckerna han läste som ung, en tänkvärd och rolig bok om läsningens betydelse. Jag 
märker att jag ler när jag läser Spuffords bok, ibland nickar jag instämmande, håller med, för 
jag kanske uppfattade vissa böcker på samma sätt som han. Clive Staples Lewis (1898-1963), 
den engelske författaren som bland annat skrev Berättelsen om Narnia lär ha sagt att man 
läser för att bevisa för sig själv att man inte är ensam - ”We read to know we are not alone”. 
Jag tror det kan stämma, jag söker efter mig själv i andra när jag läser en bok, men lika ofta 
har jag motsatt önskan med min läsning, och får genom läsning en paus från mitt egna liv och 
mitt egna jag.  
 Hur som helst så har läsningen alltid varit betydelsefull i mitt liv och jag vill gärna, som 
lärare, dela med mig av läsglädjen till mina elever. Men hur ska man göra det? Alla är 
givetvis inte födda till att bli bokmalar. Är man inte det och inte för sitt liv kan förstå 
tjusningen med att sluka sida upp och sida ner i en tegelstenstjock lunta text, hur kan man då 
bli motiverad till att läsa?  
 Det finns så mycket annat som ungdomarna kan hitta på nu för tiden. Att jag ens skrev nu 
för tiden, känns lite komiskt, eftersom jag själv inte är speciellt gammal. Men allt har gått så 
fort framåt och utbudet av saker att sysselsätta sig med har ökat, drastiskt bara de senaste tio, 
tjugo åren. I hemmet finns en massa saker som kräver uppmärksamhet av mina framtida 
elever, dagens ungdomar, som inte stod där och ropade på mig när jag var ung. TV kanaler i 
all oändlighet, mobiltelefoner, TV- och dataspel och datorn i sig med Internetuppkoppling 
som ger tillträde till alla dessa Communitys, chatprogram, fildelningsprogram, Youtube, 
spelsidor – ja, allt! På Internet finns allt, till och med böcker; E-böcker och ljudböcker. 
Utbudet på Internet är fantastiskt och jag uppskattar det enormt. Internet ger människor 
möjligheter till kommunikation, som vi inte sett dess like till förr. 
 Bland allt utbud är det kanske lätt att en bok känns torftig och tråkig, för med en bok 
måste man ju ta sig tid till att läsa och skapa sina egna bilder. Hur kan jag få mina elever att 
känna läsglädje – att få dem att förstå att jag valde Francis Spuffords bok (2004), inte för att 
den såg lagom tjock ut eller för att det var en någorlunda stor text i den, utan för dess titel Hur 
jag läste böcker och lärde mig leva. Titeln är slående för mig, den sammanfattar varför jag 
vill att mina elever ska kunna lära sig uppskatta läsningen, för att läsning ger perspektiv på 
tillvaron, läsning lär mig om mig själv och om andra, läsningen lär mig att leva. Spufford 
skriver i sin bok att ”läskunnigheten öppnar porten för en enorm utvecklingskraft” (Spufford, 
2004: 19).  Genom böckerna förs världen närmare läsaren, men böckerna kommer också att 
föra läsaren, på nya vägar, till sig själv (Spufford, 2004).  
 Jag anser att det är viktigt att som blivande lärare, i historia och engelska, försöka hitta 
metoder som kan få ungdomarnas intresse för läsning att öka. De behöver inte älska 
läsningen, men på något sätt lära sig att uppskatta den. Hur kan man förmedla till dem, att 
läsning kan vara berikande på många sätt? Bokläsning kan vara ett sätt att levandegöra 
historien på ett sätt där läsaren får smakprov på hur det hade kunnat vara att leva i en annan 
tid, och att genom några sidor få uppleva känslan att vara någon annan än sig själv. 
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Ungdomars motivation till läsning 
I det följande kommer jag, genom att hänvisa till litteratur inom ämnet, försöka ta reda på 
varför det är viktigt att läsa. Jag ska också försöka ge en inblick i vad motivation är och 
varifrån den kan komma. Vem och vad som kan påverka motivationen och redogöra för några 
metoder som kan väcka läsmotivation. 

Därför är läsning viktigt 
Strommen och Mates (2004) hänvisar i sin artikel till en studie av Krashen (1993) som påvisar 
hur barns läsglädje har betydelse för deras läs- och skrivutveckling. Krashen hävdar nämligen 
att barn som ofta läser för sitt nöjes skull: 

will become adequate readers, acquire a large vocabulary, develop the ability to 
understand and use complex grammatical constructions, develop a good writing style, 
and become good (but not necessary perfect) spellers. Although free voluntary reading 
alone will not ensure attainment of the highest levels of literacy, it will at least ensure 
an acceptable level (Strommen & Mates, 2004: 189). 

Visst är det bra att läsning kan ge så mycket när det gäller det rent språkliga, men det finns 
mer att hämta i böcker. “Barnens fantasi behöver böckerna för att kunna leva och växa. Det 
finns inget medel som kan ersätta boken som grogrund för fantasin. Nutidens barn ser film, 
hör på radio, ser television, läser serier – allt det där kan nog vara roligt, men det har inte så 
mycket med fantasi att göra” sa Astrid Lindgren (2007: 57) i sitt tacktal då hon mottog H. C. 
Andersen-priset 1958. Lindgren menade att allt stort som hänt i världen först skedde i en 
människas fantasi, och därför menade hon att inbillningskraft är väldigt viktigt. ”Ett barn 
ensamt med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som 
överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dag barnens fantasi 
inte längre orkar skapa dem, den dagen bli mänskligheten fattig”(Lindgren, 2007: 57-58). Det 
finns mycket att hämta i en bok och fantasin är den ingrediens som skapar möjligheten för 
läsaren att finna åtskilliga perspektiv i litteraturen.  

”Litteraturens viktigaste bidrag är att den kan bli både utforskning och upptäcktsresa och 
för många unga kan läsningen ge upplevelser och insikter av olika slag” (Bommarco, 2006: 
44). Molloy skriver i artikeln I litteraturen lyssnar jag till mig själv om varför vi ska läsa 
skönlitteratur i skolan. Några av hennes anledningar till att skönlitteratur ska läsas i 
klassrummet är för att läsningen bidrar till insikt och förståelse om att vi alla är olika. I texter 
kan vi lära oss att saker och ting inte alltid är vad de ser ut att vara: vänlighet kan ha ett 
uppsåt, ett slags beteende kan dölja ett annat – kort sagt; vi lär oss om våra medmänniskor. Vi 
känner igen oss när vi möter våra egna värderingar samtidigt som vi kan öka vår förståelse för 
andra genom att våga möta deras värderingar och reflektera över dem. Sådant skapar nya 
tankar hos en själv och kanske kan vi lära oss att våra tankar och värderingar är en produkt av 
den tid och det samhälle vi lever i. ”De frågor som texten väcker ligger utanför klassrummet, 
men i det sitter elever som också är samhällsmedborgare, kapabla att diskutera olika 
samhällsfrågor” menar Molloy. ”Skönlitteratur kan vara ett sätt att förstå sig själv i världen – 
och andras plats i den” (Molloy, 2007: 33).  

Det är just litteraturens mångfald och den litterära upplevelsens speciella karaktär som 
berättigar att den framhålls som en unik källa till kunskap. Litteraturens stora potential 
ligger i att den ger elever möjlighet att uppleva, införliva och reflektera över idéer och 
attityder på ett nära och påtagligt sätt. De får tillfälle att lära känna många 
personligheter genom fiktionen och dessa indirekta erfarenheter gör det möjligt för de 
unga läsarna ”att leva sig in i den andres situation” (Bommarco, 2006: 44). 
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Pojkars och flickors läsning  
Andersson har i sin C-uppsats Finns det ett samband mellan läsvanor och ordkunskaper? 
(2006) fått fram resultatet att flickor, generellt sett, läser mer än pojkar. Studien är dock 
ganska liten, endast 34 elever i årskurs nio deltog i studien, som är gjord i Uppsala. Men det 
är ändå intressant i jämförelse med annan forskning som visar liknande resultat, både i 
Sverige och utomlands (Andersson, 2006). Harby (2007) har i sitt examensarbete gjort en 
studie om gymnasiepojkars och gymnasieflickors läsvanor och läsintresse. Genom en 
enkätstudie av sextiofem elever som läser svenska A, i Luleå kommun visar även Harbys 
resultat på att flickor är mer positiva till att läsa skönlitteratur än vad pojkar är (Harby, 2007).  
 Hösten 2005 presenterade Lärarnas Riksförbund rapporten Läsa för att lära som bland 
annat behandlar högstadieelevers läsvanor. I undersökningen ingick 1200 elever varav 16 
procent anger att de ”inte läser böcker utanför skolan”. 50 procent läser mellan 1 och 3 böcker 
per år. Enligt undersökningen är det stora skillnader mellan könen var fjärde pojke säger att 
han aldrig läser böcker på fritiden medan det är var tionde hos flickorna som anger att de inte 
läser böcker. Vidare står att läsa att läsningen avtar med åldern och att skillnaderna mellan 
könen blir större. Dessutom menar Lärarnas Riksförbund att föräldrarnas bakgrund är viktig 
för elevernas läsning. ”Av de elever där ingen av föräldrarna har studerat på högskola är det 
nästan var femte elev som aldrig läser böcker på fritiden” (Lärarnas riksförbund, 2005). 
 En amerikansk undersökning, genomförd under 2005 om ungdomars läsvanor, visar att 
den största andelen (65 %) av ungdomarna läser efter intresse, det vill säga om ämnen som 
”they are passionate about”. Vidare angav ett imponerande antal av respondenterna (40 %) att 
de ”strongly agreed that they read for fun” och ytterligare 26 procent hade valt ”agree” när det 
gäller att läsa för att det är roligt. Vad som bör tas under beaktande är att av undersökningens 
962 respondenter var 691 flickor och endast 237 pojkar (Swenor, 2006). Av tidigare läsning, 
som säger att flickor har en tendens till att ha större läsintresse än pojkar, kan man nog dra 
slutsatsen att det stora antalet flickor i undersökning gjorde sitt till vad gäller undersökningens 
utfall.  
 I en australiensisk artikel står att läsa att forskning i Australien, USA och Storbritannien 
antyder att pojkar i tonåren är mindre benägna, är tonårsflickor, att läsa på sin fritid eller i 
utbildningssyfte om läsningen inte fyller någon tydlig praktisk funktion (Love & Hamston, 
2003), vilket i någon mån bekräftar Svenssons studie (1989) där gymnasieelever i stor 
utsträckning läser för att ”tillgodose informationskrav eller krav från skolan” (Svensson, 
1989: 65).  
 Vad väljer då ungdomarna att läsa? Svensson ser ett stigande intresse hos 
gymnasieeleverna för bland annat biografier och sport medan intresset avtar för mysterier, 
humor och drama vilket var mer intressant att läsa om på högstadiet (Svensson, 1989: 65). En 
nyare rapport från Lärarnas Riksförbunds visar att eleverna tycker att ungdomsböcker och 
äventyrsböcker är den genre som är roligast. Flickor gillar böcker om kärlek mer än vad 
pojkarna gör och pojkarna gillar fantasy och serietidningar mer än flickorna (Lärarnas 
Riksförbund, 2005). Harbys undersökning visade även den att pojkar väljer att läsa fantasy – 
men hon menade att flickorna väljer att läsa mer verklighetstrogna böcker (Harby, 2007). På 
den amerikanska internetsidan Flamingnet kan ungdomar från hela USA recensera böcker 
som de läst. Det kan vara intressant att veta att 70 procent av alla recensenter är flickor och 
trots denna höga andel flickor så fastslår sidans ansvarige utgivare att ”the student reviewers 
seem to love fantasy books” (Cassel, 2007: 11) och hävdar att fantasy omnämns dubbelt så 
många gånger än övriga genrer som: deckare, historisk skönlitteratur, science fiction och 
humor (Cassel, 2007).  
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Motivation 
Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder ”att röra sig” 
(Jenner, 2004).  Motivation kan definieras som det som orsakar aktivitet hos en individ, som 
håller aktiviteten vid liv och ger den mål och mening (Imsen, 2000).  
 I Jeremy Harmers The Practice of English Language Teaching (2001) står att läsa om vad 
motivation är. Harmer skriver att det finns fyra vägar till motivation, dessa är;  

- samhället vi lever i: vilka attityder som råder i samhället till den ”aktivitet” en 
individ är intresserad av, samt hur viktig aktiviteten anses vara i samhället. 

- människorna i individens närhet: attityderna hos individens familj (föräldrar, 
syskon m.fl.) samt kompisar. 

- Läraren: attityder hos läraren påverkar, en entusiastisk lärare lyckas troligtvis 
bättre med att lära ut än en o-entusiastisk lärare.  

- Metoden: hur läraren väljer att presentera och lära ut aktiviteten.  

Vem och vad kan motivera till läsning?  
”Barn behöver böcker som näring för fantasin, som tröst och för sin livsglädje, och de 
behöver böcker som hjälper dem att växa till mogna insiktsfulla människor” skriver Astrid 
Lindgren och menar att det också kräver ”engagerade förmedlare; både föräldrar, lärare och 
bibliotekarier” (Lindgren, 2007: 12-13). 
 Nedan presenteras olika perspektiv på vem och vad som kan motivera till läsning, 
indelningen av motivationsfaktorerna är gjord efter Harmers (2001) fyra vägar till motivation; 
samhället, människorna i individens närhet, läraren samt metoden.  

Samhället och olika intressenter 
Två amerikanska undersökningar omtalar att det är viktigt att barn som förväntas få ett 
livslångt läsintresse växer upp i en omgivning som ser läsning som något viktigt och lustfyllt 
(Strommen & Mates, 2004). Swenor påpekar i sin undersökning att ”all adults in the 
community must be involved in encouraging the importance of reading” (Swenor, 2006: 44).  
 Vad görs då i det svenska samhället för att öppna dörrarna till böckernas värld och skapa 
läslust? Jag har uppmärksammat två verksamheter som försöker sprida böcker till svenska 
folket, den ena är en snabbmatsrestaurang och den andra en dagstidning. Därefter presenteras 
ett amerikanskt läsprojekt som jag finner intressant när det kommer till att bibehålla samt 
försöka väcka läslust hos tonåringar. 
 På McDonald’s har barn och föräldrar fått tillfällen att köpa en barnmeny (ett Happy 
Meal) och med den fått en barnbok att ta med sig hem att läsa tillsammans. Utdelningen av 
barnböcker, som startades år 2001 är ett samarbete mellan McDonald’s och Läsrörelsen m.fl.1 
påbörjades på grund av att läsningen minskade hos barn och ungdomar samtidigt som 
föräldrar läste allt mindre för sina barn. Läsrörelsen försökte därför hitta nya arenor för att 
sprida ”läslust i alla åldrar”. Läsrörelsens motto är ”Ge dina barn ett språk” och de ser 
läsningen som en förutsättning för demokratin och vill därför lyfta fram just läsningen, som 
de anser ”ger sammanhang och fyller människors inre med bilder, associationer och lust” 
(McDonalds, 2001).  

                                                 
1 Satsning är ett samarbete mellan Läsrörelsen, Munkedals AB, Svenska McDonald's AB, Nørhaven A/S, WS 
Bookwell, Bokförlaget Natur och Kultur, Bonnier Carlsen Bokförlag, Rabén & Sjögren Bokförlag, Svenska 
Bokhandlareföreningen, Akademibokhandeln, Bokia, JB-gruppen, Ugglan, Åhléns och alla författare och 
illustratörer. Källa: http://www.mcdonalds.se, 2001-01-25, Läsrörelsen och McDonald's i unikt samarbete, 
hämtat den 16 november 2007.  
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 Den internationella studien, PIRLS 2006 (Progress in Reading Literacy Study), om elevers 
läsförmåga, visar resultaten gällande Sverige att barnens läsarförebilder i hemmen och 
närmiljön minskat sedan den förra studien, PIRLS 2001. Forskarna menar att de svenska 
förhållandena står sig bra mot andra länder när det gäller att ”erbjuda sina barn en 
skriftspråksstimulerande hemmiljö och goda läsarförebilder” och Sverige tillhör de länder 
med familjer som har flest barnboksinnehav. Två tredjedelar av eleverna som deltagit i 
studien har föräldrar med en mycket positiv syn på läsning och som läser varje eller nästan 
varje dag för nöjes skull. Trots detta så ser forskarna att läsarförebilderna har minskat på 
senare år, vilket gör att färre elever får uppleva att ha läsande människor och böcker omkring 
sig på fritiden, vilket medför försämrade läsprovsresultat hos barnen. Denna minskning av 
läsintresse påbörjades redan innan den första PIRLS studien gjordes 2001 och andledningarna 
till det minskade läsintresset och läsmönstren hos såväl barn som vuxna tror forskarna har att 
göra med konkurrens från andra medier än just den traditionella boken. Främsta konkurrent 
anses datorn vara, med Internet, dataspel med mera (Skolverket, 2007:10).  
 Iakttagelserna i PIRLS stämmer överens med pressmeddelandet från McDonald’s där det 
står att läsa att sex av tio föräldrar vill läsa mer för sina barn och att åtta procent av landets 
föräldrar sällan eller aldrig läser för sina barn. Anledningen till att de inte läser är tidsbristen 
och mer än hälften av föräldrarna menar att de skulle läsa mer om arbetstiden minskades. På 
andra plats kommer bokpriserna, som anses för dyra. Hur mycket föräldrarna läser skiljer sig 
också åt mellan könen, nästan tre gånger så många mammor som pappor säger att de läser mer 
för barnen än sin partner – 41 procent av mammorna läser varje dag, mot 31 procent av 
papporna. Enligt undersökningen, en SIFO-undersökning om föräldrars och barns läsvanor, 
framkommer också att nästan dubbelt så många pappor mot mammor läser sällan eller aldrig 
(McDonald’s, 2007).   
 Beträffande de barnböcker som McDonald’s säljer med barnmenyn, så har 2,8 miljoner 
böcker ingått i barnmenyn Från 2001 och fram till idag, hösten 2007 och då är inte årets 
satsning på 920 000 barnböcker inräknade. Förhoppningsvis hamnade även de böckerna i 
händerna på lässugna föräldrar och barn, då de delades ut under september och oktober 
(McDonald’s, 2007).  
 Även dagstidningen Expressen, vill att deras läsare finner läsglädje i klassiska 
skönlitterära verk, med sin satsning att varje tisdag sälja en utav 30 utvalda titlar av ”världens 
bästa böcker” med tidningen. Enligt Expressen är det vanligt ute i Europa att boksamlingar 
säljs ihop med tidningar och de är glada över att vara första tidning att införa detta i Sverige. 
Tillsammans med Albert Bonniers förlag har Expressen valt ut de 30 titlarna som, enligt 
Expressen är skrivna av de största författarna under 1800- och 1900-talet. Expressen har 
enligt tidningens kulturchef, Per Svensson ”en tradition när det gäller att sprida kultur” och 
”har alltid varit intresserad och sysslat med” det. Teresa Knochenhauer, produktchef på Albert 
Bonniers Förlag hävdar att det var ”berättarlusten och lusten att läsa” som styrde valet av 
böckerna. ”Ingen ska behöva vara rädd för att böckerna ska vara svårlästa, abstrakta eller 
tråkiga”, menar Svensson. Den första boken, som började säljas i september, var Strindbergs 
Hemsöborna, kampanjen pågår till och med slutet av mars och avslutas med D. H. Lawrence 
Lady Chatterleys älskare (Expressen, 2007).  
 I USA finns ett projekt kallat Teen Read Week som startades 1998 på initiativ av Young 
Adult Library Services Association (YALSA), och vänder sig till tonåringar, deras föräldrar, 
bibliotekarier, lärare samt bokhandlare och andra engagerade vuxna. Tanken med hela 
projektet, som har varit möjligt att genomföra tack vare sponsorer och organisationer2, är att 
                                                 
2 Past sponsors include Barnes & Noble, Inc., New Line Cinema, Random House, and Harcourt. Friends include 
CrossGen Comics, Scholastic, Dark Horse Comics and Pamela Spencer Holley. Nonprofit supporting 
organizations include: American Association of School Administrators, American Booksellers Association, 
Kidsnet, National Association of Secondary School Principals, National Council of Teachers of English, 
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få tonåringar att börja läsa eller om de redan läser – läsa ännu mer. På Teen Read Week’s 
hemsida står att läsa: 

Although teens realize the importance of reading, they have a huge menu of activities 
to choose from when deciding how to spend their free time, and reading gets lost in the 
shuffle. Reading skills get rusty when they are not used.  

Teen Read Week hålls den tredje veckan i oktober på hundratals stads- och skolbibliotek, i 
klassrum och i bokhandlar över hela USA. Deras motto är: "Read for the Fun of It.” De menar 
att det är lätt att få tonåringar att läsa, hemligheten är att ge dem tid att läsa för nöjes skull, 
låta dem få välja ut själva det som de vill läsa samt hjälpa dem in i vanan att läsa regelbundet 
och ofta.3  

Familj, kamrater och lärare 
Kärleken till böcker bör grundläggas tidigt, slår Astrid Lindgren fast, helst redan med 
modersmjölken (Lindgren, 2007). Hennes förslag får medhåll av två amerikanska forskare 
(Strommen & Mates, 2004) har undersökt vilka faktorer som påverkar att barn och ungdomar 
lär sig att tycka om läsning. Deras slutsatser blev att det är till elevernas fördel om de har en 
lärare som försöker motivera eleverna till att läsa, men att det viktigaste är att barnen och 
ungdomarna ser sig själva som delaktiga läsare i ett samhälle som ser läsning som något 
viktigt och lustfyllt, om läsningen ska bli till en livslång sysselsättning hos barnet eller 
ungdomen. Därför menar textförfattarna att grunden för läsintresset skapas i barnets närmiljö 
– familjen. Det är i familjen som nöjet för läsning ska demonstreras (Strommen & Mates, 
2004).  
 Detta håller Svensson med om och hävdar att den bästa motivationen till att väcka ett 
läsintresse är att föräldrarna själva visar att de finner läsningen viktig och nöjesfull för om 
”föräldrarna aldrig läser, eller föraktar läsning, kommer den unga människan inte att bry sig 
om läsning” heller (Svensson, 1989: 49). Det är sannolikt att ett barn eller en ungdom som vet 
att hans mamma emellanåt blir så absorberad av en bok att hon glömmer allt annat 
runtomkring, eller som är medveten om att hans pappa läser regelbundet innan han somnar, 
kommer att känna att läsning är viktigt i vuxenvärlden (Strommen & Mates, 2004; Svensson, 
1989).  

Att föräldrarna eller annan vuxen läser för barnen när de är små är också viktigt. ”Jag vet 
inte om alla föräldrar ännu har fattat att det där med högläsning, det är rena nöjeslivet. 
Ingenting kan vara mer stimulerande för familjekänslan än just detta – att man gör någonting 
gemensamt”, påpekar Lindgren (2007: 52). En amerikansk elev i klass tre, förklarar: 

 
You know what? I have read all the Harry Potter books. I hated to read at the first of 
the school year. I never read anything, and I thought reading was hard. I just love 
Harry Potter, and when my mom read me the first Harry Potter book, I just grabbed 
it. At first it was so hard for me to read it, but I just kept going. Now I really like the 
books, and I have read all of them. I understand them too! I can also write pretty well 
(Powell-Brown, 2006: 86). 

 
Utan mammans initiativ till att läsa Harry Potter för sitt barn skulle kanske barnet fortfarande 
se läsningen som något tråkigt och svårt, istället för att som nu känna en stolthet över att helt 
själv kunna läsa flera böcker och faktiskt också förstå det lästa. Lägg märke till att barnet även 

                                                                                                                                                         
SmartGirl.org, National Education Association, National School Boards Association, Speak Up Press, 
International Reading Association, TeenInk and The N/Noggin. 
3 http://www.ala.org/ala/yalsa/teenreading/teenreading.cfm   
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märkt att den nyfunna läsningen satt spår i skrivandet, som eleven numera menar går ”ganska 
bra”.  
 Swenor har i sin undersökning A Teen Take on Reading funnit ett betydelsefullt samband 
mellan ”being read to as a child and adolescent reading behavior”. Swenor förklarar: ”we 
found that the more a respondent indicated he or she was read to when little, the more books 
he or she reads now” (Swenor, 2006: 43). Undersökningen visar att föräldrar i hög grad 
påverkar läsintresset hos sina barn. I undersökningen svarade hälften av de drygt 900 
respondenterna att de inte samtyckte eller verkligen inte samtyckte till att deras föräldrar 
uppmuntrade dem till att läsa. Men paradoxalt nog var den största gemensamma andelen svar 
på frågan vem som uppmuntrar dem till att läsa just ”föräldrarna”, med 20 procent av 
rösterna. Efter föräldrarna var det vanligast valda svaren av inspiration till läsning en lärare 
eller kompisar (Swenor, 2006).    
 När läslusten väl är väckt, av föräldrar eller lärare eller vem det nu må vara och barnet 
växer upp, är det viktigt att föräldrarna ställer böcker till förfogande som passar barnets ålder 
och intressen. Böckerna ska lätt finnas till hands för barnet. Strommen och Mates drar också 
slutsatsen att det är viktigt att familjen pratar om böcker med varandra och gör dessa samtal 
till en naturlig del av vardagen. Föräldrar och barn kan prata om gemensamma böcker som 
lästs samt ge tips på böcker att läsa (Strommen & Mates, 2004).  
 Många slutar att läsa för sina barn när de börjar i skolan, vilket är synd, det är viktigt att 
läsningen och intresset för böcker underhålls även när barnen börjat skolan, för att barnen ska 
behålla sin läsglädje även i framtiden, dessutom är det ett bra sätt för barn och föräldrar att ha 
någon gemensam källa att resonera kring (Barnens Bokklubb, 2006; Strommen & Mates, 
2004).  

Metoder för att motivera till läsning 
Här presenteras några metoder som enligt litteraturstudier och forskning kan hjälpa till att 
skapa motivation till läsning. 
 
The Imposter 
Hur kan man motivera elever att läsa och att göra läsningen roligare? I artikeln The Imposter: 
A motivational strategy to encourage reading in adolescents står det att läsa om en strategi 
som kallas just “the Imposter” (Bedragaren). Metoden går ut på att bädda in ett 
motsägelsefullt påstående, idé eller nummer i ett textavsnitt eller matematiskt problem. För att 
kunna finna och avslöja den bedragande faktorn i texten måste eleven fördjupa sig i problemet 
och läsa med djup koncentration. Motivationen ligger i att avslöja felet. Curran och Smith 
hävdar att ett av de viktigaste elementen att få studenter till att läsa med större fokus är att 
skapa mening och intresse för texten – de anser att ”bedragaren” kan vara ett verktyg för 
motivation. Curran och Smith hänvisar till Lenski, Wham och Johns (1999) när de hävdar att 
den viktigaste strategin för att skapa intresse är att fylla på med kunskap på ett område som 
eleverna redan har förkunskaper om (Curran & Smith, 2005). 
 
Högläsning 
Högläsning är inte bara ett grepp att ta till i de yngre årskurserna, utan något som lärare borde 
använda sig av genom alla årskurser i skolan. Det skapar samvaro och gemenskap och ger alla 
som lyssnar något som de tillsammans kan prata om där alla kan vara delaktiga (Barnens 
Bokklubb, 2006).  

Teachers who read books aloud to their students enthrall them and teach them to love 
the sound of spoken language. This tradition of reading should be carried throughout 
the school experience. Those adult fortunate enough to have had high school teachers 
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who read to them with great diction and emotion never seem to forget the experience 
(Powell-Brown, 2006: 88).  

Pennac och Powell-Brown menar att det inte finns något bättre sätt att inleda elever till 
läsning än att läsa ett utdrag ur en bok högt och sen uppmuntra dem till att själva läsa boken 
för att få se hur berättelsen slutar. Pennac beskriver i sin bok Som en roman hur han högläste 
för en hel klass elever och det dröjde inte många sidor in i boken förrän många av eleverna 
kände en längtan till att veta hur det skulle gå. De kände sig tvungna att låna boken själva och 
läsa den, för att de inte hade tid att vänta på att få höra slutet i klassrummet tillsammans med 
de andra (Pennac, 1995; Powell-Brown, 2006).  
 
Tio minuters läsning per dag 
Istället för högläsning kanske eleverna kan få tio minuters tyst läsning, av fritt vald roman, per 
dag i klassen. Detta var något som en gymnasieskola i Vänersborg provade, under 
svensklektionen, på det fordons- och processtekniska programmet. Istället, att som förut haft 
en timmes bokläsning på eftermiddagen en gång i veckan – då eleverna var trötta och ofta 
hann glömma vad de läst från gång till gång, lades läsningen på tio minuter på morgonen 
varje dag. 
 Det organiserade bokläsandet har förändrat elevernas läsvanor och klimatet i klassen, 
enligt artikeln. Läsningen verkar också, från intervjuer med två – från början motvilliga läsare 
– ha satt sina spår genom att ha åstadkommit läsglädje hos dem båda samt bättre prestationer i 
andra ämnen än svenska. ”Lässtunden på morgonen ger inte bara lästräning utan också ett 
större ordförråd, bättre textförståelse och allmänbildning” (Skolverket, 1999: 10-11). 
 
Bokprat 
Under ett bokprat får klassen gå till biblioteket och lyssna på en bibliotekarie som berättar om 
ett urval av böcker för eleverna. Man skulle kunna säga att bokprat är för en bok vad trailer är 
för en film. Tanken med bokpratet är att göra böckerna mer lättillgängliga för eleverna och få 
dem att låna någon bok och förhoppningvis också läsa denna. Gagge och Sanner har i sin 
uppsats inom pedagogik B undersökt vad bokpratet har för betydelse för gymnasieelever. 
Eftersom bokpraten även eftersträvar att skapa ”läslust och stimulera eleverna till en positiv 
inställning till läsning” undersökte de på en gymnasieskola i Gävle om bokpratet lyckades 
med just detta.  
 Deras resultat visar att bokprat påverkar på ett positivt sätt, för det första genom att fler 
elever omedelbart efter bokpratet lånar en bok. Det är lättare att fånga upp omotiverade läsare 
genom bokpratet, samt att många elever tycker det är positivt att det är ett mindre utbud av 
böcker vid ett bokprat, än att försöka hitta en passande bok i bibliotekets hela utbud.  
 I skolan är det obligatoriskt för eleverna att läsa ett visst antal böcker, Gagge och Sanner 
menar att detta obligatorium kan presenteras på ett mer lockande sätt genom bokprat genom 
att med intressanta och spännande titlar tillmötesgå elevernas smak och deras olika läsnivåer. 
Genom undersökningen har de även sett tendenser till att elever som varit omotiverade till 
läsning stimulerats till läsning utöver det obligatoriska (Gagge & Sanner, 2005). 
 För att bokprat ska kunna genomföras krävs det lättillgänglighet till bibliotek och 
bibliotekarien, vilket inte elever har på alla skolor. Enligt PIRLS ser ”tillgången på bibliotek 
och en rik bokflora bra ut på ytan i Sverige” men egentligen så går knappt en tredjedel av de 
svenska eleverna i undersökningen på en skola med en bibliotekarie. I och med detta hävdar 
PIRLS att elevers tillgänglighet till skolbiblioteken i största sannolikhet inte är så stor 
(Skolverket, 2007:11). 
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Sammanfattning 
Litteraturen valdes ut främst för att ge en bred bild av läsningens nytta samt hur läsintresset 
ser ut i hemmiljön och i samhället både nationellt och internationellt. Genomgången visar att 
läsningen och intresset för läsning generellt sett ser lika ut både i Sverige och i engelsktalande 
länder som Australien, Storbritannien och USA, till exempel att flickor är mer intresserade av 
läsning än pojkar.  
 Jag har funnit att det i litteraturen finns rikligt med information om läsning och läsintresse 
hos barn och ungdomar. Det som är intressant är att jämförelser ofta görs mellan pojkar och 
flickor, utan att visa om respondenterna har en positiv eller negativ inställning till läsningen. 
Jag anser att undersökningar som gör jämförelser mellan könen på detta sett kan bli lite 
missvisande, beroende på hur många flickor eller pojkar som är med i undersökningen samt 
hur deras inställning till läsningen är. Två exempel på detta, ur denna studies 
litteraturgenomgång är undersökningen av Swenor (2006) där mer än hälften av de tillfrågade 
var positiva till läsning. Dock visade det sig att det var en mycket stor andel flickor i 
förhållande till pojkar i undersökningen, vilket troligtvis var en bidragande orsak till 
resultatet. Även resultaten som visar att flickor är positiva till fantasy (Cassel, 2007) borde ses 
i sitt sammanhang. Enligt Cassel tycker en stor andel av Flamingnet’s recensenter om att läsa 
fantasy. Sjuttio procent av dessa recensenter är av kvinnligt kön, vilket i sig visar ett större 
intresse, kanske inte till läsning, men till att recensera från flickors sida. Därutöver kan också 
slutsatsen dras att alla som recenserar på sidan är positiva till läsning. 
 Min uppdelning av motivationsfaktorerna, från Harmers (2001) fyra vägar till motivation; 
samhället, människorna i individens närhet, lärare samt metoden gjordes för att på ett 
överskådligt och tematiskt vis kunna presentera den tidigare forskningen. Den sista av de fyra 
motivationsvägarna – metoden – ville jag ha med av två skäl. För det första för att se om 
några av de personer som jag skulle intervjua skulle nämna någon av metoderna som ett sätt 
att skapa motivation med, eller ännu bättre, vara en metod som faktiskt används av 
intervjupersonen. Den andra orsaken var att jag ville inkludera ett fåtal beprövade metoder i 
mitt arbete för att ge exempel på didaktiska verktyg för lärare att använda i 
litteraturundervisningen.  
 Jag är intresserad av läsintressen och läsvanor men jag vill undersöka detta ur flera 
aspekter än kön. Jag vill veta om ungdomar som läser på studieförberedande program har 
större läsintresse än personer på yrkesförberedande program samt om man kan se skillnader i 
föräldrarnas engagemang gällande läsning mellan ungdomar som tycker om att läsa och 
ungdomar som inte tycker om att läsa. Studien kanske kan bidra med några nya perspektiv på 
läsning mellan olika grupper av människor, då skillnader i denna studie inte endast görs 
mellan kön.   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur läsintresset ser ut hos ungdomar i gymnasieskolan samt hur 
ungdomar kan motiveras till läsning av skönlitteratur. 
 
Mina frågor är:  

• Hur ser ungdomarnas läsintresse ut?  
• Vem eller vad anser ungdomarna påverkar deras läsintresse? 
• Skiljer sig läsintresse och läsbakgrund åt mellan könen? gymnasieinriktning? samt 

bland ungdomar som anser sig tycka om att läsa och de som inte gör det? 
- I så fall, hur skiljer sig läsintresse och läsbakgrund åt? 

• På vilket sätt kan man motivera ungdomar till att vilja läsa och känna läsglädje enligt 
en elev, en lärare samt en bibliotekariestudent?  

 
 

 10



 

Metod 
Här följer en beskrivning av de metoder jag valt att använda mig av att redovisas. Även 
skolorna som undersökningen gjorts i kommer att presenteras kort, samt varför just dessa 
skolor och klasser valdes.  
 
För att undersöka ungdomars läsintresse lämpade sig enkäter och intervjuer bra. Enkätstudie 
är vald för att ge en överblick och en bild av hur ungdomarnas läsintresse ser ut. Jag valde 
också att göra några intervjuer för att få en mer information om läsning och motivation till 
läsning.  

Enkäten 
Nedan beskrivs utformningen av enkäten, urval av respondenter samt utförande.  

Utformning av enkäten 
När jag skulle utforma enkäten (se bilaga 1) läste jag först om enkäter i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2002) för att på så sätt få vägledning i hur man bör 
tänka när man ska utforma en enkät. Hur frågorna kan ställas, hur enkäten skall vara 
strukturerad för att inte bli svår att förstå sig på och så vidare. Jag valde att i min enkät 
använda mig av både öppna och slutna frågor. För att få tips på frågor och svarsalternativ, 
använde jag mig av bilagorna till äldre uppsatser som behandlade snarlika ämnen om läsning.  
 Enkäten består av frågor om ungdomarnas läsvanor och läsintresse. För att försöka ta reda 
på om ungdomarna tycker om att läsa eller inte, vad de helst läser samt vem eller vad som 
påverkar läsintresset.  
 Jag ville inte att enkäten skulle kännas alltför formell och valde därför teckensnittet 
Bradley Hand ITC som får den dataskrivna texten att se handskriven ut. Jag tänkte att 
ungdomarna kanske skulle uppskatta en enkät som såg ”snäll” ut och på det sättet inte känna 
sig så exponerade av enkäten – även om eleverna endast behövde uppge kön samt vilken 
gymnasieklass de tillhörde.  

Urval av respondenter 
Två gymnasieskolor valdes, en gymnasieskola som främst har studieförberedande program 
och en gymnasieskola som främst inriktat sig på yrkesförberedande program. Båda dessa 
skolor ligger centralt i en svensk medelstor stad och båda skolorna har varsitt bibliotek. Detta 
kan vara av intresse, för att visa att eleverna vid båda skolorna har, generellt sett, samma 
möjlighet till att låna litteratur. Båda skolorna ligger också väldigt nära stadsbiblioteket och 
bokhandlar inne i centrum. Att dessa båda skolor valdes ut beror på att det ligger i mitt 
intresse att undersöka om intresse för läsning skiljer sig mellan ungdomar som läser på ett 
yrkesförberedande program mot ungdomar som läser på ett studieförberedande program.  
 Eleverna i undersökningen går alla i årskurs tre på gymnasiet, en klass på den 
studieförberedande skolan samt en klass på den yrkesförberedande skolan. De båda klasserna 
som valdes ut på de två skolorna skulle ha en så jämn fördelning mellan könen som möjligt.  
 Min undersökning består således av en enkätundersökning gjord i två gymnasieklasser 
med i årskurs tre elever. En klass hör till i en skola med en studieförberedande profil medan 
den andra klassen är del av en skola med mer yrkesförberedande profil.  
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Genomförande 
Jag lämnade ut 50 enkäter i två olika gymnasieskolor. Den första utlämningen skedde under 
en svensklektion med elever i årskurs tre. Av klassens 23 elever, var 21 stycken närvarande 
under det tillfälle enkäterna lämnades ut, varav alla 21 eleverna fyllde i enkäten. De två som 
var frånvarande var pojkar.  
 Innan enkäterna lämnades ut, presenterade jag mig och förklarade att enkäten skulle delas 
ut i en klass på den studieförberedande skolan och i en klass på den yrkesförberedande skolan. 
Jag var tydlig med att säga att enkäten var frivillig att fylla i, men att det handlade om ett 
examensarbete och att jag skulle bli väldigt glad om så många som möjligt ville ta sig tid att 
svara på den - vilket alla eleverna som var närvarande gjorde. Enkäterna tog cirka 10-15 
minuter att fylla i och eleverna lämnade in och lämnade klassrummet vartefter de blev klara.  
 På den yrkesförberedande skolan delades enkäterna ut, till elever i årskurs tre, under en 
historielektion, av historieläraren. Jag hade underättat henne om att säga till eleverna att det 
var frivilligt att fylla i enkäten. Eftersom jag inte var där själv och inte hämtade upp enkäterna 
av läraren personligen efteråt, vet jag inte hur många elever det var på lektionen, men av mina 
29 enkäter, blev alla ifyllda.   
 Klasserna valdes ut så att de i största möjliga mån skulle ha lika många flickor som pojkar 
i klassen, så att urvalet blev så jämnt som möjligt av båda könen. När enkäterna räknades 
samman, visade det sig att 25 flickor och 25 pojkar besvarat enkäten. 

Intervjuer 
Nedan beskrivs urvalet av intervjupersoner, utformningen av intervjuguiderna samt 
genomförande av intervjuerna.  

Urval av intervjupersoner 
På sista sidan av enkäten kunde eleverna fylla i intresse om att medverka i en intervju om 
läsning. Tanken var att få intervjua runt sex elever, tre flickor och tre pojkar, för att genom 
dem få veta lite mera om deras läsintresse samt hur de kunde tänka sig hur motivation till 
läsning skulle kunna skapas – särskilt i klassrummet. Tyvärr blev det inte som det var tänkt, 
endast en elev var villig att ställa upp på en intervju och tankar om hur motivation till läslust 
skulle kunna väckas fick därmed uppsökas på annat håll.  
 Frågan om möjligheter till att väcka motivationen till att vilja läsa, kändes för viktig att 
utesluta och istället bestämde jag mig för att låta eleven, som anmält intresse, få sällskap av 
en lärare samt en bibliotekariestuderande. Tiden hade raskat på i snabb takt och för att 
underlätta för mig själv kontaktade jag en av mina handledare från en praktikplats med en 
förfrågan om hon ville ställa upp på en intervju, vilket hon ville. Därmed var lärarintervjun 
bokad. En bekant till mig studerar till bibliotekarie/informationsspecialist och jag tyckte att 
hon skulle komplettera eleven och läraren utmärkt i min undersökning. Att hon inte är 
färdigutbildad bibliotekarie anser jag gör intervjun intressant, genom att få höra vad hon har 
för visioner om framtiden.  

Utformning av intervjuguide 
Jag valde att använda mig av en tematisk struktur till intervjuerna (se bilagorna 2, 3 och 4). 
Detta på grund av att jag inte ville haka upp mig på att vissa frågor som vi talade om kunde 
bli besvarade innan det ”blev deras tur”. Med en tematisk intervju, föreställde jag mig att 
intervjun skulle bli mera som ett samtal.   
 Intervjuguiderna kom att utformas efter två teman: läsning och motivation. Eftersom 
respondenterna var så olika i sig vad gäller sysselsättning, blev även guiderna olika. När jag 
intervjuade eleven visste jag redan en hel del om hennes läsning, eftersom jag fått den 
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informationen redan i enkäten. Jag började fråga henne om hennes två favoritböcker, för att få 
en lugn och inte så pressande start på intervjun. Lärarens intervju startades upp med frågor om 
läsning hur läsningen ser ut i klassrummet, hur den motiveras samt om hennes egen läsning. 
Den bibliotekariestuderande som är en vän till mig fick börja svara på frågor om motivation 
med en gång. Eftersom vi redan känner varandra ganska väl behövdes ingen ”mjukstart” med 
henne och hon fick svåra frågor från början.  
 Det som jag tyckte var viktigt att veta om alla tre var just om de tycker om att läsa själva, 
hur det har kommit sig att de i så fall tycker om att läsa och hur de anser att man kan motivera 
andra till att vilja läsa.  
 Intervjuguiderna jag gjorde var ganska grovt utformade och under intervjuernas gång kom 
det upp frågor som inte var nedskrivna. Eftersom intervjuerna spelades in på band och 
renskrevs efteråt, kändes det bra att vara ”fri” från en strukturerad intervjuguide och istället 
låta samtalet flyta på och ta vilken väg den ville, i stort sett.   

Genomförande 
Intervju med elev 
Intervjun med Anna genomfördes en förmiddag i ett ledigt klassrum på den skola hon läser 
vid. Anledningen till att jag ville genomför intervjun där, var att hon borde känna sig mest 
trygg i en miljö hon som är van vid, samt att det fungerade bäst praktiskt att genomföra 
intervjun på hennes skola.  
 Innan intervjun hade vi bestämt tid och plats via mailkontakt. Jag hade meddelat att 
intervjun skulle ta max 40 minuter att genomföra. När vi träffades hade jag med mig en 
bandspelare och jag frågade Anna om det gick bra att jag spelade in intervjun, vilket hon 
godkände. 
 En timer ställdes, på 30 minuter, så att intervjun inte skulle dra ut på tiden. Det kändes 
också bra att ha ställt timern lite innan intervjun skulle vara slut, så att det fanns tid att runda 
av – utan att för den skull behöva stressavsluta intervjun. I slutänden tog intervjun inte mer än 
cirka 25 minuter. Eftersom Anna hade besvarat enkäten innan, hade jag information om 
hennes läsintresse sedan innan och behövde därför inte lägga någon tid på att ställa frågor om 
detta.   
 
Intervju med lärare 
Jag tog kontakt med Linnea via mail och ställde en förfrågan om hon ville delta i en intervju 
som efteråt skulle publiceras i mitt examensarbete. Linnea var villig att delta i en intervju och 
vi bestämde en tid efter lunch på den skola där hon arbetar.  
 När jag mötte upp Linnea på skolan visade det sig att vi skulle få sitta i lärarnas lunchrum, 
vilket i början var närapå tomt, förutom två personer som pratade längre in i rummet. Jag och 
Linnea tog plats vid ett bord och jag frågade om det gick bra att jag spelade in intervjun, 
vilket hon godkände. Även denna gång ställde jag en timer, för att kunna runda av intervjun i 
god tid innan den utsatta tiden på 40 minuter var över.  
 Under intervjun hann de två personerna lämna rummet och två andra komma in, en 
städare samt en annan anställd. Det var dock inget som störde intervjun. Allt som allt tog 
intervjun cirka 25 minuter.  
 
Intervju med bibliotekariestuderande  
Jonna är en vän till mig och jag frågade henne muntligen om hon kunde tänka sig att ställa 
upp i en intervju som jag därefter skulle använda i mitt examensarbete. Jonna tackade ja och 
vi bestämde oss för att genomföra intervjun hemma hos mig. Eftersom jag bor ensam i min 
lägenhet kändes det bra att vara hemma hos mig, eftersom jag visste att det skulle vara lugn 
och ro runt oss under hela intervjun.   
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 Hon kom hit en eftermiddag och vi satt vid mitt köksbord med bandspelaren mellan oss på 
bordet. Att intervjun spelades in på band var inget som Jonna hade någonting emot.    
Även vid denna intervju ställdes en timer, för att vi i lugn och ro skulle hinna avsluta 
intervjun innan den avtalade tiden på 40 minuter hann rinna ut. När intervjun var färdig, hade 
vi pratat i cirka 35 minuter. Möjligtvis tog den här intervjun lite längre tid eftersom vi känner 
varandra sedan innan och det är lättare att prata mer ”fritt” då, eftersom vi båda känner oss 
trygga i den andres sällskap.  

Etiska överväganden 
Jag har i min undersökning tagit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer under 
beaktande, vad gäller individskyddskravet. För det första uppfylldes informationskravet då 
respondenterna på den studieförberedande skolan meddelades, vid utlämnandet av enkäten, 
om att deltagandet av att fylla i enkäten givetvis var frivilligt. Jag påpekade dock att det skulle 
uppskattas om så många som möjligt som var närvarande ville fylla i enkäten eftersom deras 
svar skulle ingå i mitt examensarbete. Jag förklarade för eleverna att jag var lärarstuderande 
vid högskolan i Gävle och att mina planer var att lämna ut enkäten i deras klass samt i en 
annan klass på den yrkesförberedande skolan. Jag påtalade också att de var anonyma, om de 
inte valde att fylla i en intresseanmälan till en intervju – för då skulle jag såklart veta vilka de 
var, men att jag ville att de skulle fylla i könstillhörighet och vilken skolklass de tillhörde.  
 Den yrkesförberedande klassens lärare delade ut enkäten vid ett tillfälle då jag inte kunde 
vara närvarande. Jag meddelade läraren att hon skulle förklara för klassen att det var frivilligt 
att svara på enkäten, att eleverna fick vara anonyma samt att enkäten skulle ingå i ett 
examensarbete vid lärarprogrammet och att jag skulle uppskatta att så många som möjligt av 
hennes elever ville fylla i den, eftersom det var viktigt för mig att få in så många svar som 
möjligt. För övrigt stod det högst upp på enkäten vad som var syftet med enkäten, samt i 
vilket syfte den skulle användas.  
 Vidare så var respondenterna över 15 år, vilket medförde att de helt utan målsmans 
medgivande själva kunde bestämma om de ville svara på enkäten samt delta i intervjun eller 
inte. Enligt samtyckeskravet bör forskaren inhämta samtyckte från uppgiftslämnarens förälder 
eller vårdnadshavare om den undersökte är under 15 år och ”undersökningen är av etiskt 
känslig karaktär”, vilket min undersökning för den skull inte är, då den handlar om läsintresse 
och läsvanor. De som intervjuades tillfrågades om det gick bra att de blev inspelade på band, 
vilket de samtyckte till.  
 Angående konfidentialitetskravet så är inga skolor eller medverkande personer 
namngivna. De tre personer som blivit intervjuade har fått fingerade namn (Vetenskapsrådet). 
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Resultat 
I resultatkapitlet redovisas resultaten av enkätundersökningen samt intervjuundersökningen.  

Enkätundersökningen 
I enkätundersökningen ingick det totalt femtio elever, tjugofem flickor och lika många pojkar.  
 Från det studieförberedande programmet var det tjugoen elever som svarade på enkäten, 
av dem sexton stycken flickor och fem av dem pojkar. 
Från det yrkesförberedande programmet deltog tjugonio elever i enkäten, av dem nio stycken 
flickor och tjugo stycken pojkar.  
 I tabellen nedan redovisas könsuppdelningen i undersökningen, samt i de båda klasserna. 
För att göra jämförelserna så tydliga som möjligt har jag gjort om siffrorna till procent. 
  Sorteringen i tabellerna i detta arbete presenteras i fallande ordning efter flest andel 
svar/svaranden i den andra kolumnen, dvs. då alla ungdomar har gett svar. Innan alla tabeller 
anges vad n står för i varje tabell. Antingen står n för antalet svarande – alltså antalet 
ungdomar, eller antalet svar – dvs. hur många svar ungdomarna gett på varje enkätfråga. 
Ibland kunde de välja mer än bara ett alternativ, se bilaga 1.  
 I flera fall är n mycket litet vilket gör att procentsatsen i dessa fall kan bli vilseledande. Då 
n är tre eller mindre anges procenttalet inom parentes.  
 
Tabell 1 visar hur många ungdomar som deltog i enkätundersökningen, samt procentandelen 
på de deltagande. I denna tabell står n för antalet svarande. 
 
Tabell 1 – Antalet samt andel medverkande ungdomar i enkätundersökningen 
 Alla ungdomar Studieförberedande Yrkesförberedande 

 n Procent n Procent n Procent 

Flickor 25 50 16 76 9 31 

Pojkar 25 50 5 24 20 69 

Totalt: 50 100 21 100 29 100 

I andra kolumnen visas alla ungdomarna sammantaget, samt hur många av dem som är flickor 
och pojkar. I tredje kolumnen visas hur många ungdomar som medverkade från den 
studieförberedande klassen samt hur många som av dem som var flickor samt pojkar. I den 
sista kolumnen visas hur många ungdomar som medverkade från den yrkesförberedande 
klassen, samt hur många av dem som var flickor och pojkar.  
 Efter genomgång av enkäten valdes endast nio av de sjutton enkätfrågorna ut, nämligen de 
frågor som jag ansett som relevanta mot bakgrunden till arbetet, så att en någorlunda 
jämförelse kunde göras mellan min forskning och tidigare forskning.   
  I de första tre tabellerna, tabell två till fyra anges vad alla ungdomarna anser i en viss 
fråga sedan jämförs svaren från eleverna i den studieförberedande klassen med dem i den 
yrkesförberedande klassen. Till sist görs en jämförelse mellan flickornas och pojkarnas 
enkätsvar.  
 De återstående fem frågorna, tabell fem till sexton, har respondenterna delats in i 
ungdomar som tycker om att läsa samt ungdomar som inte tycker om att läsa. Detta har gjorts 
för att jag anser att resultaten blir mer intressanta på detta vis, då man kan se om det är något i 
respondenternas uppväxt som skiljer sig mellan de ungdomar som tycker om att läsa och de 
som inte gör det.  
 Från fråga fem och framåt, har fyra ungdomar tagits bort från undersökning genom att de 
har valt både ja och nej som svar på om de tycker om att läsa eller inte. Därmed har jag inte 
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kunnat placera in dem i någon av indelningsgrupperna; ungdomar som tycker om att läsa eller 
ungdomar som inte tycker om att läsa. Bortfallet av de fyra respondenterna redovisas i fråga 3, 
tabell fyra.    

Kompisarna lockar mest på fritiden 
Är läsning av stort intresse för ungdomarna på fritiden? Eller lockar datorn mer? För att få 
reda på detta ställdes frågan vad gör du helst på din fritid? Eleverna fick välja tre alternativ, 
som passade bäst in på vad de helst sysselsatte sig med på sin fritid. Några av ungdomarna 
angav färre alternativ än tre och några angav fler alternativ än tre. Jag har valt att ta med alla 
ungdomarnas svar, trots att vissa angett fler alternativ, detta på grund av att jag anser att det 
viktigaste är att få fram vad majoriteten av ungdomarna sysselsätter sig med på sin fritid. 
Detta kommer att framgå även om några få i vissa fall angav fler än tre sysselsättningar – jag 
anser inte att felmarginalen blir så stor så att det påverkar resultatet på ett negativt sätt.  
  
Tabell 2 visar vad ungdomarna anser att de helst sysselsätter sig med på sin fritid. Eftersom 
ungdomarna valde fler än ett alternativ, så visar tabellen procenten på antalet svarsalternativ, 
inte på antal elever, därför står n i denna tabell för antalet svar. Beakta att n i vissa fall är 
väldigt litet. Som synes är läsningen inte prioriterad i någon grupp i tabellen.  
 
Tabell 2 – Vad sysselsätter sig ungdomarna helst med på fritiden? 

 
Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Umgås med 
kompisar 

40 23  19 25  21 22 20 22  20 24  

Lyssnar på 
musik 

24 14  14 19  10 10 14 15  10 12  

Ser på TV/film 22 13  8 11  14 14 12 14  10 12  

Sitter vid datorn 21 12  6 8  15 15 11 13  10 12  

Idrottar 20 11  5 7  15 15 5 6  15 18  

Annat 14 8  4 5  10 10 4 5  8 10  

Spelar data-
/TV-spel 

9 5  2 (3)  7 7  2 (2)  6 7  

Läser 
tidningar/tid-
skrifter 

8 5  5 7  3 (3)  7 8  1 (1)  

Spelar 
instrument 

6 3  4 5  2 (2) 4 5  2 (2)  

Läser böcker 5 3  4 5  1 (1)  4 5  1 (1)  

Föreningsarbete 4 2  4 5  0 -  4 5  0 -  

Läxor 1 (1)  0 -  1 (1)  0 - 1 (1)  

Totalt: 174 100  75 100  99 100  87 100  84 100  

 
Alla Elever 
Av alla ungdomar är det störst andel som anger att umgänget med kompisar lockar mest på 
fritiden. Annars kan man se att musik, TV och film samt sitta vid datorn och idrott fått ungefär 
lika många procentandelar vardera och därför kan ses som mest populära efter att umgås med 
kompisarna.  
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Jämförelser mellan den studieförberedande och yrkesförberedande klassen 
Hos både den studieförberedande och den yrkesförberedande klassen är det kompisarna som 
fått störst andel av svaren. Däremot skiljer sig intressena åt sedan, där eleverna i den 
studieförberedande klassen föredrar att lyssna på musik samt se på TV och film – så är svaren 
lite mer spridda hos de yrkesförberedande eleverna. De föredrar att sitta vid datorn eller 
idrotta samt att se på TV och film.  
 Vad gäller läsningen angav större andel av de studieförberedande eleverna att de föredrar 
att läsa tidningar och tidskrifter jämfört med de yrkesförberedande eleverna. Även större 
andel av de studieförberedande eleverna föredrog att läsa böcker jämfört med de 
yrkesförberedande eleverna.  
 
Jämförelser mellan flickorna och pojkarna 
Hos både pojkarna och flickorna var det kompisarna som var populärast på fritiden. Pojkarna 
föredrog annars att idrotta samt att lyssna på musik, titta på TV eller film och sitta vid datorn. 
Flickorna däremot föredrog precis som pojkarna musik, TV och film samt datorn. Dock var 
det inte lika stor andel av flickorna som föredrog idrotten. 
 Vad gäller läsningen angav större andel av flickorna att de föredrog att läsa tidningar och 
tidskrifter. Även när det gällde bokläsningen var det större andel flickor än pojkar som angav 
att bokläsning var något som de föredrog att sysselsätta sig med på fritiden.  

Störst andel av ungdomarna anser att språket blir bättre genom bokläsning. 
Tabell 3 visar inom vilket område ungdomarna anser att de lär sig någonting, då de läser 
böcker. I denna tabell står n för antalet svar. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 3 – Vad lär du dig, enligt din egen uppfattning, genom att läsa böcker? 

 
Alla 

ungdomar 
Studieförberedande Yrkesförberedande Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Språk 31 40  11 31  20 45  19 44  12  33  

Perspektiv 16 20  14 39  2 (5)  9 21  7 19  

Annat  14 18  3 (9)  11 25  5 12  9 25  

Obesvarat 5 6  1 (3)  4 9  2 (5)  3 (8)  

Fantisera/tänka 5 6  3 (9)  2 (5)  4 9  1 (3)  

Vet inte/inget 5 6  1 (3)  4 9   3 (7)  2 (6)  

Fakta 3 (4)  2 (6)  1 (2)  1 (2)  2 (6)  

Totalt: 79 100  35 100  44 100  43 100  36 100  

 
Detta var en öppen fråga i enkäten och jag har därför valt att redogöra för resultatet i tematisk 
form. Jag kommer att redovisa vad eleverna gav exempel på under de tre områden som fått 
störst andel svar: språk, perspektiv samt annat.  
 
Alla Elever 
Störst andel av alla elever anser att de lär sig språk i någon form av att läsa böcker. Därefter 
har perspektiv och annat får stor andel av svaren.  
 
Jämförelser mellan den studieförberedande och yrkesförberedande klassen 
Både i den studieförberedande och i den yrkesförberedande klassen har en stor andel angett 
att språk är någonting man lär sig genom läsning av böcker. Dock är svarsandelen vad gäller 
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språket störst i den yrkesförberedande klassen. De studieförberedande ungdomarna däremot, 
har avlagt störst svarsandel, 39 procent på perspektiv, endast 5 procent av de 
yrkesförberedande ungdomarna valde det området. Därefter har den studieförberedande 
klassen lagt lika stor andel, nio procent på annat samt fantisera/tänka medan den 
yrkesförberedande klassen med 25 procent valt annat.  
 
Jämförelser mellan flickorna och pojkarna 
Mellan flickorna och pojkarna har den största andelen svar hos båda lagts på språk. Därefter 
skiljer sig resultatet, pojkarna har valt att lägga störst andel röster på annat samt perspektiv 
medan det är det motsatta hos flickorna: perspektiv samt annat. 
 
Språklig utveckling 

– Läsningen ger ett ”större ordförråd”. 

– Läsningen gör att man skriver och talar mer korrekt ”grammatiskt” sett. 

– Läsningen gör personer ”bättre på att läsa och skriva”. 

 – ”Om jag läser engelska böcker får jag språket mer”. 

– Läsningen lär mig att ”uttrycka mig”!  

 
Perspektiv på tillvaron 

– Genom läsning lär jag mig ”hur olika människor uppfattar omvärlden”. 

– ”Läser jag självbiografier tar jag till mig av andras vishet och lär av deras misstag”. 

– ”Om jag läser verklighetstrogna böcker lär man ju sig mycket om andra människor”. 

– ”Det är nyttigt att ta del av andra människors tankar i största allmänhet antar jag”. 

– Jag ”läser för att höra olika historier och livsöden, om än påhittade”. 

 
Annat 

– Genom att läsa böcker lär jag mig ”att tycka om böcker”. 

– Jag lär mig ”att koppla bort allt runt omkring”. 

– Jag lär mig att ”ogilla att läsa mer”. 

– ”Jag vet inte, men skulle tro att man blir klokare av att läsa mycket”. 

– Genom att läsa lär jag mig ”en hel del, när jag läser historiska romaner”. 

– Genom att läsa lär jag mig ”inte mycket”.  

– Genom att läsa lär jag mig ”historier”. 

 18



 

Större andel lässugna flickor än pojkar 
Tabell 4 visar hur stor andel av eleverna som helhet samt eleverna i de båda inriktningarna 
samt hur flickor och pojkar förhåller sig till läsning. I denna tabell står n för antalet svarande. 
Beakta att n i vissa fall är väldigt litet.   
 
Tabell 4 – Hur stor andel av ungdomarna tycker om samt tycker inte om att läsa böcker?  

 Alla 
ungdomar 

Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n 
Procen
t 

Ja 31 62  19 90  12 41  20 80  11 44  

Nej 15 30  1 (5)  14 49  4 16  11 44  

Annat 4 8  1 (5)  3 (10)  1 (4)  3 (12)  

Totalt: 50 100  21 100  29 100  25 100  25 100  

 
Alla Elever 
Största andel av de tillfrågade svarar ja på frågan om de tycker om att läsa böcker. 
 
Jämförelser mellan den studieförberedande och yrkesförberedande klassen 
I den studieförberedande klassen tycker nästan alla, 90 procent, om att läsa böcker. Av de 
återstående tio procenten har fem procent svarat att de inte tycker om att läsa och fem procent 
har svarat både ja och nej.  
 I den yrkesförberedande klassen är resultatet mera utspritt. Mindre än hälften, 41 procent, 
menar att det tycker om att läsa medan nästan hälften, 48 procent, inte tycker om att läsa 
böcker. De återstående tio procenten har svarat både ja och nej på frågan.  
 
Jämförelser mellan flickorna och pojkarna 
Här ser man tydligt att det är en större andel av flickorna som anser att de tycker om att läsa 
böcker. Bland pojkarna är det lika stor andel som svarar ja som nej på frågan. 
Svarsalternativet annat motsvarar de elever som svarat att det beror på eller både ja och nej 
på frågan. Man kan se att det är större andel pojkar som svarat annat på frågan.  
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Ungdomarna som tycker om att läsa läser för att det är roligt och intressant de 
som inte tycker om att läsa läser för att de måste.  
Tabell 5 visar varför ungdomarna som tycker om att läsa läser böcker. I denna tabell står n för 
antalet svar. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet.   
 
Tabell 5 – Varför läser ungdomarna som tycker om att läsa? 

 
Alla 

ungdomar 
Studieförberedande Yrkesförberedande Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Roligt 21  29 15  33 6  21 13  27 8  29,5 

Intressant 20  27 12  27 8  27 12  26 8  29,5 

Avkopplande 12  16 8  18 4  14 9  19 3  (11) 

Lära mig 
saker 

12  16 5  11 7  24 7  15 5  19 

Ett måste 9  12 5  11 4  14 6  13 3  (11) 

Totala 
antalet 
svar: 

74  100 45  100 29  100 47  100 27  100 

 
Ungdomarna som tycker om att läsa 
Bland ungdomarna som tycker om att läsa anger störst andel att de läser därför att det är roligt 
och intressant vilket är de svar som flest andelar av de studieförberedande ungdomarna även 
har angett. Bland de yrkesförberedande ungdomarna has störst andel angett att de läser för att 
det är intressant samt för att lära sig saker. Bland flickor och pojkar ser vi även där att den 
största andelen i båda grupperna angett att de läser för att det är roligt och intressant.  
 Lägst andel anges läsning som ett måste i alla tre grupperna; alla ungdomar, skolinriktning 
samt kön. Två elever som tycker om att läsa kommenterade måste-läsningen. En pojke skrev: 
”min läslust försvinner nästan totalt under skolgången pga. påtvingad läsning i skolan”. 
Medan en flicka som tycker om att läsa och har fyllt i att hon läser för att det är roligt har 
också valt att hon läser för att det är ett måste. Hon skriver: ”ingår i många svenska och 
engelska kurser”.  
 
Tabell 6 visar varför ungdomarna som inte tycker om att läsa läser böcker. I denna tabell står 
n för antalet svar. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 6 – Varför läser ungdomarna som inte tycker om att läsa? 

 
Alla 

Ungdomar 
Studieförberedande Yrkesförberedande Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Ett måste 10 52 1 (50) 9 52 3 (60) 7 51 

Lära mig 
saker 

3 (16) 1 (50) 2 (12) 1 (20) 2 (14) 

Intressant 2 (11) 0 - 2 (12) 0 - 2 (14) 

Avkopplande 2 (11) 0 - 2 (12) 0 - 2 (14) 

Roligt 1 (5) 0 - 1 (6) 0 - 1 (7) 

Obesvarat 1 (5) 0 - 1 (6) 1 (20) 0 - 

Totala 
antalet 
svar: 

19 100 2 100 17 100 5 100 14 100 
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Ungdomarna som inte tycker om att läsa 
Bland ungdomarna som inte tycker om att läsa har största andel angett att de läser för att det är 
ett måste. Vilket stämmer i både den studieförberedande (en elev står för båda svaren och 
läser därför att hon måste för att lära sig saker) och yrkesförberedande klassen. Både bland 
flickorna och bland pojkarna har störst andel angett att de läser för att de måste och sedermera 
för att lära sig saker. Då flickorna endast har angett att de läser för att de måste eller för att 
lära sig saker har en ganska liten andel av pojkarna angett att de läser för att det är intressant, 
avkopplande och roligt även om de faktiskt ändå inte tycker om att läsa.  
  
Jämförelser mellan ungdomar som tycker om att läsa och ungdomar som inte tycker om 
att läsa. 
Ungdomarna som tycker om att läsa anger att de främst läser för att det är roligt och intressant 
samtidigt som en ganska liten andel av dem samtidigt påpekar att de även läser för att de 
måste. Ungdomarna som inte tycker om att läsa anger att de främst läser för att de måste. 
Bland pojkarna kan man dock finna en liten andel, som trots sin avoga inställning till läsning, 
ändå angett att de läser för att det är intressant, avkopplande och roligt. Därför kan man bland 
ungdomarna som inte tycker om att läsa dra slutsatsen att pojkarna har en mer positiv 
inställning till läsningen är flickorna i den gruppen.  
 Måste-läsningen är enligt mina egna antaganden kopplade till skolläsningen hos både 
ungdomarna som tycker om att läsa och hos dem som inte tycker om att läsa. Detta förmodas 
efter kommentarerna från flickan och pojken som tycker om att läsa men uttryckligen skrivit 
att de också läser för att de måste därför att läsning av skönlitteratur ingår i många ämnen i 
skolan. Bland ungdomarna som inte tycker om att läsa kan man antaga detsamma, eftersom 
större andelen av ungdomarna, om de inte var ”tvingade” att läsa genom skolan för att genom 
läsningen lära sig saker, troligtvis självmant inte skulle läsa någonting alls.  

De som tycker om att läsa läser böcker minst en gång per månad medan de som 
inte tycker om att läsa läser högst en gång per månad.  
Tabell 7 visar hur ofta ungdomarna som tycker om att läsa ägnar sig åt läsning. I tabellen står 
n för antalet svarande. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 7 – Hur ofta läser, ungdomarna som tycker om att läsa, böcker på sin fritid? 

 Alla 
ungdomar 

Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 
Flera 
ggr/vecka 

8  25 6  31 2 (17) 6  30 2  (18) 

En gång/vecka 7  23 4  21 3  (24) 3  (15) 4  37 
Ca en 
gång/månad 

7  23 4  21 3  (25) 5  25 2  (18) 

Varje dag 5  16 3  (16) 2  (17) 4  20 1 (9) 

Ca en gång/år 4  13 2  (11) 2  (17) 2  (10) 2  (18) 

Totalt: 31  100 19 100  12  100 20  100 11  100 

 
Ungdomarna som tycker om att läsa 
Bland ungdomarna som tycker om att läsa läser en stor andel minst en gång per månad men 
den största andelen har angett att de läser flera gånger per vecka. Detta stämmer även på den 
studieförberedande klassen där största andel svarat att de läser flera gånger i veckan medan 
det i den yrkesförberedande klassen läses minst en gång i månaden och cirka en gång per 
vecka. Bland flickorna läses det, enligt den största andelen svar, flera gånger i veckan medan 
störst andel av pojkarna uppger att de läser cirka en gång per vecka.  
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Tabell 8 visar hur ofta ungdomarna som inte tycker om att läsa ägnar sig åt läsning. I tabellen 
står n för antalet svarande. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 8 – Hur ofta läser, ungdomarna som inte tycker om att läsa, böcker på sin fritid? 

 
Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Aldrig 6  39 0 - 6  43 3  (75) 3  (27) 
Ca en 
gång/månad 

4  27 0  - 4  29 0  - 4  37 

Ca en 
gång/år 

4  27 1  (100) 3  (21) 1  (25) 3  (27) 

Obesvarat  1 (7) 0  - 1  (7) 0  - 1  (9) 

Totalt: 15  100 1  100 14  100 4  100 11  100 

 
Ungdomarna som inte tycker om att läsa 
Bland ungdomarna som inte tycker om att läsa uppger störst andel att de aldrig läser. De som 
uppger att de läser avtar tid till detta högst en gång per månad eller cirka en gång per år. Den 
elev som svarat från den studieförberedande klassen läser cirka en gång per år, störst andel av 
de svarande från den yrkesförberedande klassen uppger att de aldrig läser. Bland flickorna har 
störst andel angett att de aldrig läser medan störst andel av pojkarna läser cirka en gång per 
månad.  
 
Jämförelser mellan ungdomar som tycker om att läsa och ungdomar som inte tycker om 
att läsa. 
Största andelen av ungdomarna som tycker om att läsa ägnar sig åt detta flera gånger per 
vecka medan störst andel av ungdomarna som inte tycker om att läsa svarar att de aldrig läser. 
I den studieförberedande klassen läses det oftare både bland de ungdomar som tycker om att 
läsa samt de som inte tycker om att läsa jämfört med ungdomarna i den yrkesförberedande 
klassen. Flickorna som tycker om att läsa ägnar sig åt läsningen flera gånger per vecka mot 
pojkarna som läser cirka en gång per vecka. Bland ungdomarna som inte tycker om att läsa är 
det störst andel flickor som anger att de aldrig läser, medan störst andel av pojkarna läser 
cirka en gång per månad.  
 Värt att poängtera är att den tabell som visar hur ofta de ungdomar som tycker om att läsa 
läser inte har med svarsalternativet aldrig eftersom ingen av dessa ungdomar läser mer sällan 
än cirka en gång per år. I den tabell som visar ungdomar som inte tycker om att läsa finns 
inte svarsalternativen varje dag, flera gånger i veckan samt en gång per vecka med, eftersom 
dessa ungdomar anger att de inte läser mer ofta än cirka en gång per månad. Bland 
ungdomarna som inte tycker om att läsa kan slutsatsen dras att pojkarna har en mer positiv 
inställning till läsningen, då de angett att de läser åtminstone cirka en gång per månad eller en 
gång per år, mot flickorna som anger att de aldrig läser.  
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Ungdomarna som tycker om att läsa föredrar klassiker medan de som inte tycker 
om att läsa föredrar deckare och rysare.
Tabell 9 visar vilken typ av böcker ungdomarna som tycker om att läsa helst läser. I denna 
tabell står n för antalet svar. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 9 – Vilken typ av böcker läser ungdomarna som tycker om att läsa helst?  

 
Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Klassiker 15  19 13  28 2 (7) 9  19 6 21 

Biografier 13  17 8  17 5 17 11  23 2  (7) 

Deckare/rysare 13  16 4  9 9 29 8  17 5  18 

Historiska 
romaner 

12  16 8  17 4 13 5  10 7  25 

Kärleksromaner 8  11 3  (7) 5 17 7  15 1  (4) 

Poesi 6  8 5 11 1 (3) 4  8 2  (7) 

Fantasy/Science 
fiction 

5  7 3  (7) 2 (7) 3  (6) 2  (7) 

Sport 2  (3) 0 -  2 (7) 0  - 2  (7) 

Annat 2  (3) 2 (4) 0  - 1  (2) 1  (4) 

Totalt: 76  100 46 100  30 100 48  100 28  100 

 
Ungdomarna som tycker om att läsa 
Av ungdomarna som tycker om att läsa uppger störst andel att de helst läser klassiker, men det 
är även en stor andel som väljer att läsa biografier, deckare/rysare samt historiska romaner. I 
den studieförberedande klassen anger störst andel att de helst läser klassiker men en stor andel 
läser även gärna biografier och historiska romaner. I den yrkesförberedande klassen föredrar 
den största andelen av ungdomarna att läsa deckare/rysare, men en stor andel läser även 
biografier och kärleksromaner. Av flickorna anger störst andel att de helst läser biografier, 
men en stor andel läser gärna även klassiker samt deckare/rysare. Bland pojkarna läser störst 
andel helst historiska romaner men en stor andel läser även klassiker och deckare/rysare.  
 
Tabell 10 visar vilken typ av böcker ungdomarna som inte tycker om att läsa helst läser. I 
denna tabell står n för antalet svar. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 10 – Vilken typ av böcker läser ungdomarna som inte tycker om att läsa helst?  

 
Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Deckare/rysare 11  46 1 (50)  10  44 3  (34) 8  54 

Biografier 4  17 0 - 4 18 2  (22) 2  (13) 

Fantasy/Science 
fiction 

3  (13) 0 -  3 (14) 1  (11) 2  (13) 

Kärleksromaner 2  (8) 1 (50) 1  (5) 2  (22) 0 -  

Sport 2  (8) 0 -  2 (9)  0 - 2  (13) 

Klassiker 1  (4) 0 -  1  (5) 1  (11) 0 - 

Historiska 
romaner 

1  (4) 0 -  1  (5) 0 -  1  (7) 

Totalt: 24  100 2 100 22  100 9  100 15  100 
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Ungdomarna som inte tycker om att läsa 
Av ungdomarna som inte tycker om att läsa uppger störst andel, nästan hälften av 
ungdomarna, att de föredrar att läsa deckare/rysare. I den studieförberedande klassen (som 
representeras av en person) är deckare/rysare och kärleksromaner mest populärt. I den 
yrkesförberedande klassen anger störst andel, nästan hälften av ungdomarna, att de helst läser 
deckare/rysare. Flickorna anger att de helst läser deckare/rysare vilket också är mest populärt 
bland pojkarna.  
 
Jämförelser mellan ungdomar som tycker om att läsa och ungdomar som inte tycker om 
att läsa. 
Ungdomarna som tycker om att läsa läser främst klassiker medan de som inte tycker om att 
läsa föredrar deckare/rysare. Av de ungdomar som tycker om att läsa och som går 
studieförberedande inriktning läses gärna klassiker medan den yrkesförberedande klassen 
gärna läser deckare/rysare – en genre som visar sig hamna på topp bland båda inriktningarna 
hos de ungdomar som inte tycker om att läsa. Annars är biografier ett populärt val hos båda 
könen i båda inriktningarna och oavsett om det är ungdomar som tycker om eller inte tycker 
om att läsa. Deckare/rysare verkar även det ganska populärt både hos pojkar och flickor, men 
mest populärt överlag hos ungdomar med yrkesinriktning. Historiska romaner faller främst 
pojkar i smaken, och främst bland de ungdomar som tycker om att läsa, hos ungdomar som 
inte tycker om att läsa är genren inte populär. Det samma kan sägas om sport som endast har 
valts som läsmaterial av pojkar med yrkesinriktning. Kärleksromaner läses främst av flickor. 
 Man kan av tabellerna se att ungdomarna som tycker om att läsa även väljer att läsa poesi 
vilket inte finns representerat i tabellen med föredragen läsning hos ungdomarna som inte 
tycker om att läsa.   

Ungdomarna som tycker om att läsa får boktips från kompisarna och familjen de 
som inte tycker om att läsa får boktips på biblioteket och av lärare. 
Tabell 11 visar från vem eller var ungdomarna som tycker om att läsa får tips om vad de kan 
läsa. I denna tabell står n för antalet svar. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 11 – Vad/var får ungdomarna som tycker om att läsa får boktips från? 

 
Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Kompisar 19 25 13 27 6 21 14 26 5 20 

Familj 16 21 11 23 5 17 10 19 6 24 

Tidning 11 14 8 17 3 (10) 9 17 2 (8) 

Bibliotek 9 12 3 (6) 6 21 5 10 4 16 

Internet 8 10 6 13 2 (7) 4 8 4 16 

Lärare 7 9 2 (4) 5 17 3 (6) 4 16 

TV/Radio 6 8 4 8 2 (7) 6 12 0 - 

Bokklubb 1 (1) 1 (2) 0 - 1 (2) 0 - 

Totalt: 77 100 48 100 29 100 52 100 25 100 

 
Ungdomarna som tycker om att läsa 
Ungdomarna som tycker om att läsa får främst tips på läsning av sina kompisar därefter familj 
och tidningar. Samma ordning är det hos ungdomarna med studieförberedande inriktning. I 
den yrkesförberedande inriktningen kommer tipsen från kompisar och bibliotek sedan från 
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familjen, men även från lärare. Flickorna får främst lästips från kompisarna sedan från familj 
och tidningar medan pojkarna får tips från familjen främst och därefter från bibliotek, Internet 
och lärare.  
 
Tabell 12 visar från vem eller var ungdomarna som inte tycker om att läsa får tips om vad de 
kan läsa. I denna tabell står n för antalet svar. Beakta att n i vissa fall är väldigt litet.  
 
Tabell 12 – Vad/var får ungdomarna som inte tycker om att läsa får boktips från? 

 
Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Bibliotek 7 27 1 (25) 6 27 2 (24) 5 27 

Lärare 6 23 0 - 6 27 1 (13) 5 28 

Kompisar 5 19 1 (25) 4 18 2 (24) 3 (17) 

Familj 5 19 0 - 5 23 1 (13) 4 22 

Internet 2 (8) 1 (25) 1 (5) 1 (13) 1 (6) 

TV/Radio 1 (4) 1 (25) 0 - 1 (13) 0 - 

Totalt: 26 100 4 100 22 100 8 100 18 100 

 
Ungdomarna som inte tycker om att läsa 
Av ungdomarna som inte tycker om att läsa får störst andel boktips från bibliotek, därefter 
från lärare, kompisar och familj. Ungdomen från den studieförberedande klassen får boktips 
från bibliotek och kompisar men även från Internet och TV/radio. De yrkesförberedande 
ungdomarna får även de främst boktips från biblioteket men även från lärare och först 
därefter från familj och kompisar. Flickorna får boktips från biblioteket och kompisar medan 
pojkarna får lästips av främst läraren, sedan biblioteket och familjen.  
 
Jämförelser mellan ungdomar som tycker om att läsa och ungdomar som inte tycker om 
att läsa. 
Ungdomarna som tycker om att läsa får främst boktips från kompisar och familj medan 
ungdomarna som inte tycker om att läsa i första hand får tips från bibliotek och lärare. 
Den studieförberedande klassen som tycker om att läsa får främst boktips från kompisar och 
familj medan studieförberedande ungdomen som inte tycker om att läsa får tips från bibliotek, 
kompisar, Internet samt TV/radio. De yrkesförberedande ungdomarna som tycker om att läsa 
får främst lästips från kompisar och bibliotek sedan familjen och lärare medan ungdomarna i 
samma inriktning som inte tycker om att läsa får tipsen från bibliotek och lärare och sedan 
familj och kompisar. Flickorna som tycker om att läsa får främst boktips från kompisar och 
familj medan de som inte tycker om att läsa finner lästips på biblioteket och kompisar. 
Pojkarna som tycker om att läsa får främst boktips av familj och kompisar medan de som inte 
tycker om att läsa får tips från lärare och bibliotek.  
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En stor andel av ungdomarna som tycker om att läsa samt inte tycker om att läsa 
kommer ihåg bokminnen från barndomen.  
Tabell 13 visar hur stor andel av ungdomarna som tycker om att läsa som kommer ihåg ett 
bokminne från när de var barn. I denna tabell står n för antalet svarande. Beakta att n i vissa 
fall är väldigt litet.  
 
Tabell 13 – Hur stor andel av ungdomarna som tycker om att läsa kommer ihåg ett 
bokminne från när de var barn?  
 

Alla 
ungdomar 

Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n  Procent 

Ja 29  94 18  95 11  92 18  90 11  100 

Nej 2  (6) 1  (5) 1  (8) 2 (10) 0 -  

Totalt:  31  100 19  100 12  100 20  100 11  100 

 
Ungdomarna som tycker om att läsa 
Av ungdomarna som tycker om att läsa minns en väldigt stor andel, mellan 90 och 100 
procent, oavsett inriktning och kön, ett eller flera bokminnen från barndomen.  
 
Tabell 14 visar hur stor andel av ungdomarna som inte tycker om att läsa som kommer ihåg ett 
bokminne från när de var barn. I denna tabell står n för antalet svarande. Beakta att n i vissa 
fall är väldigt litet. 
 
Tabell 14 – Hur stor andel av ungdomarna som inte tycker om att läsa kommer ihåg ett 
bokminne från när de var barn?  
 

Alla 
ungdomar 

Studie-
förberedande 

Yrkes-
förberedande 

Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n  Procent 

Ja 8  53 1 (100) 7  50 4  100 4  36 

Nej 7  47 0  - 7  50 0  - 7  64 

Totalt:  15  100 1  100 14  100 4  100 11  100 

 
Ungdomarna som inte tycker om att läsa 
Fler än hälften av ungdomarna som inte tycker om att läsa minns ett eller fler bokminnen från 
när de var barn. I den yrkesförberedande inriktningen säger hälften att de minns och hälften 
att de inte minns. Alla flickorna säger sig komma ihåg ett bokminne medan fler än hälften av 
pojkarna har svarat att de inte minns något bokminne från när de var barn.  
 
Jämförelser mellan ungdomar som tycker om att läsa och ungdomar som inte tycker om 
att läsa. 
Av de ungdomar som tycker om att läsa anser sig fler än 90 procent av ungdomarna minnas ett 
eller fler bokminnen från när de var barn. Av ungdomarna som inte tycker om att läsa säger 
sig fler än hälften minnas ett eller flera bokminnen från när de var barn. I den 
yrkesförberedande klassen anser hälften att de minns ett bokminne och den andra hälften att 
de inte gör det. Bland pojkarna som angett att de inte tycker om att läsa säger sig mer än 
hälften inte komma ihåg något bokminne från barndomen.   
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Ungdomarnas bokminnen 
De bokminnen som nämns i enkäten är av olika slag. Det är inte alltid böcker som nämns utan 
i vissa fall får jag även intrycket av att det är seriemagasin som lästs. Vissa ungdomar 
kommer ihåg sådant deras föräldrar läst för dem, andra sådant de läst själva eller lyssnat på i 
form av ljudböcker åter andra har haft syskon eller lärare som läst för dem. Här följer några 
utdrag på olika bokminnen som ungdomarna givit exempel på i enkäten; 
 
En flicka minns Bröderna Lejonhjärta för att den var och fortfarande är en av hennes 
favoriter, boken gjorde så att hon inte ”blev rädd för döden”. En annan flicka kommer ihåg att 
Elsa Beskow lästes och att det var ”vackra bilder” i hennes böcker. Någon beskriver boken 
Tummelisa med att ”det var som att komma in i en drömvärld” när den lästes. En flicka 
kommer ihåg kvällsläsningen med föräldrarna och när fröken på låg- och mellanstadiet läste 
högt för klassen. Ännu en flicka kommer ihåg att hon läste pappas gamla böcker om Dr 
Doolittle och äventyrsböcker om indianer. En pappa som ”halvsovandes läste igenom Ture 
Sventon och Mio min Mio” minns av en flicka. En flicka kommer ihåg Barnen i Bullerbyn för 
att det var ”tjatigt”. En flicka kommer ihåg att hennes pappa alltid valde samma bok, om en 
björn, som han läste för henne med inlevelse och det var ”alltid så roligt”. Hon skriver också 
att hon kände hatkärlek till boken eftersom den var läskig men samtidigt rolig på grund av hur 
hennes pappa läste den och att hon egentligen inte visste om hon tyckte om boken eller inte.  
En pojke minns att hans syster läste Bilbo och Sagan om ringen för honom, medan en annan 
pojke minns en bok som handlade om att man inte skulle suga på tummen, för då blev den 
avklippt! ”Den var skithemsk” skriver han. En pojke blev lovad femtio kronor av sin mamma 
om han läste en bok då han inte var läsvillig. Någon minns Oliver Twist – ”för den var riktigt 
jävla bra”. Till sist en pojke som kommer ihåg Ture Sventon för att han tyckte ”att det var 
spännande”.  
 
Det är inte alltid att ungdomarna kommer ihåg böckerna för att de var favoriten alla gånger, 
ibland kanske historien var läskig eller så lästes samma bok många gånger om och har 
”tjatats” in, som en flicka uttrycker sig. Andra gånger är det en förälder som läst så roligt att 
läsminnet kanske blivit kvar, för att situationen i sig säkert varit uppskattad både av, i det här 
fallet, pappan och dottern.  
 

Föräldrarna läste ofta för dem som tycker om att läsa böcker och ibland för dem 
som inte tycker om att läsa.  
Tabell 15 visar hur frekvent föräldrarna läste för sina barn under barnaåren gällande de 
ungdomar som tycker om att läsa idag. I denna tabell står n för antalet svarande. Beakta att n i 
vissa fall är väldigt litet. 
 
Tabell 15 – Hur frekvent läste föräldrarna för sina barn under barnaåren gällande de 
ungdomar som tycker om att läsa idag? 

 
Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Ofta  23 74 16 84 7 58 15 75 8 73 

Ibland 7 23 2 (11) 5 42 4 20 3 (27) 

Obesvarat 1 (3) 1 (5) 0 - 1 (5) 0 - 

Totalt: 31 100 19 100 12 100 20 100 11 100 
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Ungdomarna som tycker om att läsa 
Störst andel av ungdomarna som tycker om att läsa har svarat att föräldrarna ofta läste för dem 
när de var små. Det samma gäller för de både studieinriktningarna och hos båda könen men 
med större andel som svarat ofta hos den studieförberedande inriktningen samt av flickorna.  
 
Tabell 16 visar hur frekvent föräldrarna läste för sina barn under barnåren gällande de 
ungdomar som inte tycker om att läsa idag. I denna tabell står n för antalet svarande. Beakta 
att n i vissa fall är väldigt litet.  
 
 Tabell 16 – Hur frekvent läste föräldrarna för sina barn under barnaåren gällande de 
ungdomar som inte tycker om att läsa idag? 
 Alla 

ungdomar 
Studie-

förberedande 
Yrkes-

förberedande 
Flickor Pojkar 

 n Procent n Procent n Procent n Procent n Procent 

Ibland 8 53 0 0 8 57 1 (25) 7 64 

Ofta 7 47 1 (100) 6 43 3 (75) 4 36 

Totalt: 15 100 1 100 14 100 4 100 11 100 

 
Ungdomarna som inte tycker om att läsa 
Störst andel av ungdomarna som inte tycker om att läsa har svarat att föräldrarna läste för dem 
ibland. I den studieförberedande klassen har personen där svarat att föräldrarna läste för 
personen ofta medan över hälften av eleverna i den yrkesförberedande klassen uppger att 
deras föräldrar läste för dem ibland. Bland flickorna störst andel svarat att föräldrarna läste för 
dem ofta medan pojkarna uppger att de blev lästa för ibland.  
 
Jämförelser mellan ungdomar som tycker om att läsa och ungdomar som inte tycker om 
att läsa. 
Bland ungdomarna som tycker om att läsa uppger störst andel av de svarande att föräldrarna 
läste för dem ofta, oavsett studieinriktning eller könstillhörighet. Bland de ungdomar som inte 
tycker om att läsa har över hälften av de tillfrågade svarat att de blev lästa för ibland. Detta 
svar stämmer på den yrkesförberedande klassen och bland pojkarna, i den studieförberedande 
klassen har eleven, som är en flicka, svarat att hon blev läst för ofta. Mer än hälften av de 
tillfrågade flickorna svarar att de blev lästa för ofta.  

Sammanfattning – enkätundersökningen 
På fritiden lockar kompisarna mest, då störst andel av de svarande oavsett inriktning och 
könstillhörighet valt kompisarna som största fritidsintresse. Långt ner i prioriteringen av 
fritidsintressen påträffas bokläsningen.  
 Ändå är en stor andel av ungdomarna medvetna om att läsning har positiv påverkan på 
språket då läsare får ett ”större ordförråd”, skriver mer ”grammatiskt korrekt” och gör att den 
läsande personen blir ”bättre på att läsa och skriva” och på att ”uttrycka sig”. Samtidigt menar 
ungdomarna att läsningen ger perspektiv på tillvaron, då den läsande lär sig hur ”olika 
människor uppfattar världen”, den läsande får ta del av ”andras vishet och […] misstag”. Men 
det finns också annat att lära av böcker, en ungdom påpekar att denne genom att läsa lär sig 
”att tycka om böcker” medan en annan lär sig ”att ogilla att läsa mer”. Någon kopplar bort allt 
runtomkring sig genom att läsa, någon anser sig bli klokare av de historier den läser.  
 När så mycket gott kan komma ur läsningen är det positivt att se att mer än hälften av 
respondenterna i min undersökning faktiskt tycker om att läsa. Av undersökningens 50 
ungdomar säger sig 62 procent tycka om att läsa och 30 procent hävdar motsatsen. Det är 
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större andel elever i den studieförberedande klassen, hela 90 procent som tycker om att läsa 
medan nästan hälften i den yrkesförberedande klassen, 49 procent inte tycker om att läsa. Det 
kan vara bra att ta in i beräkningen att det till störst del går flickor i den studieförberedande 
klassen medan det i den yrkesförberedande klassen till största delen går pojkar. Enligt min 
undersökning tycker 80 procent av de tillfrågade flickorna om att läsa medan det är lika 
andelar, 44 procent, av pojkarna som säger sig tycka om att läsa samt inte tycka om att läsa. 
Så enligt min undersökning är flickor generellt mer positiva till läsning än pojkar. 
 I min undersökning har jag valt att efter frågan om vilka som säger sig tycka om att läsa 
eller ej, valt att redovisa mina resultat med indelningen ungdomar som tycker om att läsa och 
ungdomar som inte tycker om att läsa. I de följande två texterna som följer i denna 
enkätsammanfattning har jag valt att presentera resultatet av ungdomarna som tycker om att 
läsa och ungdomarna som inte tycker om att läsa var för sig.  

Läsning och läsintresse bland ungdomar som tycker om att läsa 
Här följer en kort sammanfattning av informationen i tabellerna; 5, 7, 9, 11, 13 och 15. Hur 
läsning och läsintresse ser ut bland de 31 ungdomar (20 flickor och 11 pojkar) som har angett 
att de tycker om att läsa böcker. 
 Hos dessa ungdomar anger störst andel att de läser böcker för att det är roligt och 
intressant. Endast i den yrkesförberedande klassen ändras resultatet något där det är mest 
populärt att läsa för att det är intressant men också för att lära sig något.  
 Ungdomarna läser minst en gång per månad, men störst andel ungdomar i den 
studieförberedande klassen samt gruppen av flickor anger att de läser flera gånger i veckan. 
Bland ungdomarna i den yrkesförberedande klassen läses det företrädesvis cirka en gång per 
månad eller en gång per vecka medan den största andelen av gruppen med pojkar anger att de 
läser en gång per vecka.  
 Bland alla ungdomar som tycker om att läsa anger störst andel att de föredrar att läsa 
klassiker, vilket även störst andel av ungdomarna i den studieförberedande klassen helst läser. 
Annars läser gärna ungdomarna biografier, deckare/rysare samt historiska romaner. I den 
yrkesförberedande klassen föredras deckare/rysare. Flickorna föredrar att läsa biografier men 
även klassiker samt deckare/rysare. Den för flickor så populära kärleksromanen kommer först 
på plats fyra i prioritering. Pojkarna läser helst historiska romaner, men även de klassiker 
samt deckare/rysare. 
 Kompisarna är de som främst tipsar till läsning, följt av familjen. Så ser det ut i den 
studieförberedande gruppen samt i flickgruppen. I pojkgruppen är det familjen som störst 
andel har angett som främsta källa till lästips och därefter kompisarna. I den 
yrkesförberedande klassen är det också främst kompisarna som står för boktipsen men en lika 
stor andel har angett att de hittar lästips med hjälp av biblioteket, först efter kompisar och 
bibliotek kommer familjen i den yrkesförberedande klassen. 
 Bland ungdomarna som tycker om att läsa anger i stort sett samtliga, mellan 90-100 
procent av de tillfrågade oavsett inriktning och könstillhörighet, att de minns ett bokminne 
från när de var barn. Av dessa ungdomar har mer än hälften, minst 58 procent, angett att 
föräldrar eller annan vuxen läste för dem ofta under barnåren. Störst andel, 84 procent, av 
ungdomarna i den studieförberedande klassen anger att de blev lästa för ofta mot 58 procent i 
den yrkesförberedande klassen. Av flickorna har 75 procent angett att de blev lästa för ofta 
mot pojkarnas 73 procent.  

Läsning och läsintresse bland ungdomar som inte tycker om att läsa 
Här följer en kort sammanfattning av informationen i tabellerna; 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Hur 
läsning och läsintresse ser ut bland de 15 ungdomar (4 flickor och 11 pojkar) som har angett 
att de inte tycker om att läsa böcker. 
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 Hos dessa ungdomar anger över hälften av ungdomarna att de främst läser för att det är ett 
måste och i andra hand för att lära sig saker.  
 Störst andel av de tillfrågade anger att de aldrig läser, detta även på den yrkesförberedande 
klassen och på flickgruppen, där hela 75 procent anger att de aldrig läser, bland pojkarna har 
störst andel, 37 procent, angett att de läser cirka en gång per månad. Ungdomen som 
representerar den studieförberedande klassen läser cirka en gång per år. Som mest läser 
gruppen som helhet högst cirka en gång per månad. 
 Det är populärast att läsa deckare/rysare samt biografier. Dessa föredras i den 
yrkesförberedande klassen samt av både flickorna och pojkarna. Flickorna läser även gärna 
kärleksromaner medan pojkarna gärna läser fantasy/Science fiction och sport. Ungdomen i 
den studieförberedande klassen läser helst deckare/rysare samt kärleksromaner.  
 Boktipsen i gruppen av ungdomar som inte tycker om att läsa kommer främst från 
biblioteket och lärare. Detta gäller särskilt i den yrkesförberedande klassen samt i 
pojkgruppen. Hos flickorna anger lika stora andelar, 24 procent, att de får boktips från 
biblioteket samt kompisar. Detta stämmer även ungdomen i den studieförberedande klassen, 
som även angett Internet samt TV/radio som källor till boktips.  
 Fler än hälften av ungdomarna minns ett bokminne från barndomen. Störst andel, 100 
procent, av flickorna samt ungdomen i den studieförberedande klassen säger sig komma ihåg 
ett bokminne medan det är lika stora andelar, 50 procent, i den yrkesförberedande klassen 
som säger sig komma ihåg samt inte komma ihåg ett bokminne. Av pojkarna säger sig mer än 
hälften, 64 procent, inte komma ihåg något bokminne från barnaåren.  
Ibland läste föräldrarna, anser mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna. Ungdomen i den 
studieförberedande klassen lästes det ofta för, likaså för flickorna där 75 procent säger sig ha 
blivit läsa för ofta. Bland ungdomarna i den yrkesförberedande klassen däremot anger mer än 
hälften att de lästes för ibland. Bland pojkarna anger en stor andel, 67 procent, att de lästes för 
ibland medan återstående 36 procent lästes för ofta. 

Intervjuundersökningen 
Tre intervjuer genomfördes med en elev, en lärare samt en bibliotekariestuderande. Det alla 
tre har gemensamt är att de ser sig själva som personer som tycker om att läsa böcker, men de 
har inte haft samma förutsättningar till att bli dessa personer med ett läsintresse.  
 Jag kommer att redovisa intervjuerna i temaform. Två teman; de intervjuades läsintresse 
och bakgrund samt hur de anser att läsning kan motiveras.  

Läsintresset 
Jag börjar med att presentera de intervjuades eget läsintresse och vad som skapade läslust hos 
dem. 

Intervju med en elev 
Anna som är elev i den studieförberedande klassen har växt upp med böcker omkring sig, hon 
säger själv att mamma alltid har köpt ”böcker till mig, så jag har aldrig behövt betala för en 
bok”. Det är heller ingen som har sagt åt henne att hon ska läsa, utan det har bara fallit sig 
naturligt för att det alltid har funnits en massa böcker i hemmet samt att hennes föräldrar har 
varit uppmuntrande när hon läst. ”Åh, vad glad hon blev”, skrattar Anna, om mammans 
reaktion när hon såg sin dotter sitta och läsa. Anna säger: ”jag gillade att läsa jättemycket när 
jag var liten och då läste jag hur mycket som helst […] för det var typ mitt huvudintresse”. 
Men hon säger också att hon fick mindre tid för läsningen när hon blev äldre.  
 När vi pratar om Annas två favoritböcker, Tills jag finner dig och Äcklet, visar det sig att 
båda böckerna var tips från mamman. Många av böckerna som Anna läser verkar vara tips 
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från hennes mamma, fast ibland hittar hon böcker i reklamblad som hon brukar läsa igenom 
för att se om hon hittar något som verkar intressant. Finns det någon bok som väcker intresse 
brukar hon beställa den. Annars händer det att hon fastnar för en speciell författare och läser 
dennes böcker. Hon berättar även att hon följde med en kompis till ett föredrag med Marcus 
Birro, Anna tyckte att han var så bra, så då började hon läsa hans böcker efter det. ”Man 
halkar liksom in på det” man läser, säger hon.  

Intervju med en lärare 
Linnea är lärare i bland annat engelska, hon ser sig som en person som tycker om att läsa 
böcker och säger att hon läser ”minst två böcker i veckan, kanske tre”. Hon berättar att det var 
nyfikenheten som fick henne att börja läsa böcker. Hennes mamma tog med henne och systern 
till biblioteket. Linnea började läsa väldigt tidigt i tre- fyraårsåldern. Innan hon började läsa 
själv hade mamman läst för henne och systern.  
 Hon berättar även att hon kommer ihåg att hennes mamma hade en inglasad bokhylla där 
hemma, som hon förvarade sina böcker i. En bok, om operationer, fann Linnea och systern 
jättespännande och de läste den väldigt ofta när de var i nio- tioårsåldern. Vi brukade också 
titta i kartböcker och frimärksböcker säger Linnea och skrattar.  
 När jag frågar Linnea om hon tror att hennes läsintresse påverkar hur hon är i sin lärarroll 
svarar hon; ”ja, det tror jag; om man är entusiastisk när man berättar något […] det smittar av 
sig”. 

Intervju med en bibliotekariestuderande 
Jonna studerar till bibliotekarie och tycker om att läsa böcker, fast hon säger till mig att 
läsintresset har vuxit fram ”på äldre dar”, inte för att Jonna är gammal – men enligt henne 
själv så började hon inte läsa ordentligt förrän hon började studera på komvux. Att hon blev 
läsintresserad sent stämmer inte riktigt, kommer vi fram till efter att intervjun pågått ett tag. 
Hennes läsning har faktiskt varit relativt fortlöpande, fast ”med svackor”.  
 Jonna tror att läsintresset beror på uppväxten. ”Vi fick ju mycket böcker när vi var små att 
läsa och sådär, men det var aldrig att mina föräldrar läste för mig. Så jag tror det är mycket det 
också som gör att man inte har läst själv så mycket heller. Min mamma hon har hur mycket 
böcker som helst men hon läser dem aldrig. Om hon börjar läsa en bok då somnar hon”. Jonna 
menar att hennes pappa kunde läsa för henne ibland, men det var när hon tjatat till sig 
högläsningen. 
 På egen hand läste Jonna alla Bert-böckerna när hon var yngre och i tonåren började hon 
läsa Steven King. ”Rysare som var läskiga – sådana böcker tyckte jag om. Jag tyckte inte alls 
om tjejböcker med killar och där allt blir bra och alla är så kära, och intriger och hästar och 
grejer, nej det har aldrig tilltalat mig” säger Jonna. På komvux var det Madame Bovary som 
imponerade; ”det var då mitt läsintresse växte på riktigt”, menar hon. Att läsintresset tog fart 
går inte att ta miste på. Då hon efter komvux studerat litteraturvetenskap A till C och som hon 
skrattande lägger till själv; ”läst böcker där efter också”.  

Motivation till läsning 
Här presenteras hur eleven motiverar sin läsning samt hur hon tror att läslust kan väckas hos 
andra, senare presenteras vilka metoder läraren och bibliotekarien använder sig av i praktiken 
samt hur de tycker att man kan motivera till läsning. 

Intervju med elev 
Anna, som tycker om att läsa, blir motiverad till att läsa böcker för att hon vet att böcker ”ger 
nya perspektiv och nya tankesätt” och får henne att ”förstå sig själv också på något sätt […] 
jag känner igen mig”. Hon säger vidare att de böckerna som ”gett henne mest många gånger 
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kan ”vara dem som är de ”tyngsta och tråkigaste” att ta sig igenom. ”Man får liksom läsa om 
styckena”, förtydligar hon, men sen när hon har läst klart dem och ”processat” det hon läst så 
kan hon tycka att boken var jättebra. Fast det kan ta ett tag att uppskatta en bok menar hon; 
jag ”kan gå och tänka på dem”, böckerna – ”alltså det kan ta ett år innan jag har hunnit tänkt 
klart på det” jag läst och efteråt ”kommit fram till hur mycket nytt som helst”. Anna menar att 
”Äcklet är ett jättebra exempel” på en bok som verkligen gett henne nya perspektiv och ett 
annat sätt att tänka. Anna menar att det är bra att läsa en bok om man mår dåligt över 
någonting, och föreslår att Proust kan vara en bra författare att läsa när man mår lite sämre. 
Därför att ”han sa någon gång att den tid i hans liv som var hans svåra år, var dem som fick 
honom att växa och det var dem som gjorde nånting för honom som människa, så om man 
tycker att man har det för jävligt så kan man finna nåt slags stöd och peppning” hos Proust, 
säger hon skrattande medan hon fortsätter; ”och känna att det här är ju inte alls meningslöst”. 
 När jag undrar hur motivation kan väckas i klassrummet, hos de elever som inte är så 
läsvilliga tror Anna att man måste finna sätt att närma sig det man ska läsa i skolan; ”om man 
kan hjälpa till förståelse på något sätt […] försöka förklara på ett pedagogiskt sätt vad den här 
texten vill säga” så eleverna förstår det lättare. Vidare säger hon att det är viktigt att man ger 
det man ska läsa en mening, så eleverna förstår varför texten är med i undervisningen. 
Däremot tror Anna inte att böcker passar alla människor; ”ja, alltså – det kan ju vara viktigt 
för vissa tror jag, men jag tror inte att det är ett medium för alla” på grund av att det finns 
”väldigt många som faktiskt inte får ut någonting av att läsa”. Anna menar att man måste 
respektera att människor är olika och fortsätter sedan: ”alltså, jag tycker om saker som jag är 
bra på. Saker som jag är dålig på, typ dans, alltså jag hatar å dansa! Men det beror bara på att 
jag inte kan! Det skulle säkert vara kul om jag faktiskt lärde mig. Så jag tror att, i alla fall för 
mig, är det så att saker jag kan uppskattar jag”. Så hjälper man eleverna att förstå och ”kunna” 
det man läser om, kanske de lär sig att uppskatta det mer. 

Intervju med lärare 
I undervisningen använder Linnea mest utdrag ut böcker eller kortare noveller. Ofta är 
texterna med när de arbetar med olika teman eller projekt och texterna är alltid relevanta i 
förhållande till dessa teman. Texterna ger lite mer djup till temat och samtidigt hoppas Linnea 
att texterna ska göra eleverna nyfikna på att vilja veta mer om det de läser om. Sedan arbetar 
de även över ämnesgränserna, så läser de om realismen eller renässansen på svenskan, så får 
de läsa sådana texter även på engelskan, berättar Linnea.  
 Hon berättar att eleverna har fått skriva om hur de skulle vilja ha det i sitt egna paradis, för 
att få inspiration till att skriva har de läst texten Beach, som finns med i läroboken och efter 
det se filmen, Linnea menar att eleverna får mycket inspiration genom att arbeta på det sättet, 
först genom läsningen och sen genom filmen.  
 När vi pratar om hur man skulle kunna väcka läslust hos ungdomar menar Linnea att det 
har mycket med att göra vad som är på gång och vad som intresserar ungdomarna i deras egna 
liv. Om de spelar rollspel på fritiden tillexempel, händer det att de vill veta mer ta reda på 
bakgrundsfaktan till rollspelet och fördjupar sig i mytologi och liknande – på eget initiativ. 
Ytterligare något som Linnea relaterar till, angående sådant som ”är på gång” är till exempel 
det stora intresse som under de senaste åren funnits kring Harry Potter. Linnea berättar att det 
”i England var det femåringar som kunde läsa Harry Potter på grund av” att det är så populärt 
och starkt intresse runt den serien just nu. Det kan vara att det går mode i det, menar Linnea, 
så ”att man är ute om man inte har läst Harry Potter” att läsningen gör att man känner 
tillhörighet till andra, utan läsningen skulle man inte vara ”en invigd” och kanske inte ha 
någonting att prata om i en grupp av människor. 
 Linnea berättar också att de har samarbete med biblioteket på skolan. Bibliotekarien, som 
har som policy att hon alltid ska ha läst de böcker hon presenterar, har bokprat med eleverna 
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och ”berättar för dem vad som finns” på biblioteket ”och vad böckerna handlar om” efter 
bokpratat måste eleverna låna någonting. Det verkar vara en bra metod, för Linnea säger att 
det gått ”jättebra” och att 90 procent av eleverna är nöjda med sitt bokval, annars får de byta.  
”Många av dem, inte alla, men några som aldrig hade tänkt sig” att låna en bok att läsa 
fortsätter att låna flera böcker sen. Vidare berättar hon att eleverna läser efter intresse. ”Det är 
inte alltid skönlitteratur, det kan vara biografier […] idrott.” När jag frågar om det är många 
av hennes elever som är intresserade av läsning svarar hon att det ”inte är så många utav 
yrkespojkarna” som är läsintresserade, i så fall läser de efter vad de har för intressen. Jag 
undrar om pojkarna läser böcker där flickor är huvudkaraktär och det säger hon att de gör. ”Vi 
läste en text the Witch Child det handlade om en flicka” som levde under häxprocesserna, 
vilket pojkarna i den här klassen inte visste någonting om ” de trodde att en häxa bara var en 
karaktär i sagoböcker i stort sett. De tyckte det var jätteintressant” och texten ”väckte deras 
intresse”. Efter att de läst texten ”fick de skriva en fortsättning, om vad som hände med 
flickan sen.” Det gjorde de jättebra säger Linnea, som tyckte att pojkarna hade kunnat sätta 
sig in i flickans situation. Linnea säger också att killar läser moderna böcker som handlar om 
tjejer, just för att de vill veta mera om tjejer, hur tjejer är och tänker och så. Av ren 
nyfikenhet; hur fungerar tjejer och vad de pratar om. 
 ”Jag har nyss varit och lånat den här”, hon visar upp filmen Bram Stokers Dracula. De ska 
se hur avsnittet de läst i boken har filmatiserats och om filmatiseringen stämmer överens med 
hur de själva har föreställt sig det hela. De ska även iväg och se Hamlet på teatern, eftersom 
de samtidigt i både svenskan och engelskan arbetar med Shakespeare.  
 Jag undrar om högläsning är något som de använder sig av i klassrummet och det gör de 
och det fungerar bra säger Linnea. Då springer de iväg och lånar boken, för att de vill veta hur 
det slutar. De lyssnar också på berättelser på band, hon ger exempel på en berättelse de 
lyssnat på, om en dator som blir kär i en människa. Temat denna gång var ”framtid” och 
eleverna hade blivit intresserade och somliga vill forska vidare om ämnet, lånar böcker på 
biblioteket och söker på datorn, ”det blir som ringar på vattnet” menar Linnea.  
 Jag vet att Linnea inte gärna låter eleverna skriva bokrecensioner, och undrar vad skälet är 
till det? ”Två skäl egentligen, för det första att eleverna inte är ett dugg intresserade av att 
skriva bokrecension på engelska. De gör det på svenska lektionen faktiskt. Och jag tänker att, 
när kommer de någonsin att skriva en bokredovisning? Utan vi pratar om boken istället, för 
det är så man gör i verkliga livet ju. Om man läst en bra bok så brukar man presentera den för 
någon annan. Så det gör vi.” 

Intervju med bibliotekariestuderande  
Jonna gjorde sin praktik på ett skolbibliotek där hon fick ha boksamtal med några elever. Då 
frågade hon bland annat vad eleverna tycker är bra litteratur, vad dem tycker om att läsa och 
varför dem läser. En tjej tyckte inte om att läsa utan läste för att hon var tvungen sedan säger 
Jonna att det var några som tyckte om att läsa men att de ofta valde samma författare hela 
tiden och ofta läser de det kompisarna läser, ”och det gör ju inte att de vidgar sina vyer”. Så 
det Jonna gjorde var att låta eleverna söka på ämnesord som intresserar dem. Jonna förklarar 
”tycker de att intriger och vänskap och hästar är viktigt exempelvis – så fick de kombinera de 
orden och så kom det upp olika titlar på annorlunda böcker som de kanske inte skulle välja 
annars”. Jonna tycker att ”det är ett annorlunda sätt och ett bra sätt att motivera barn till att 
läsa att liksom utgå från vad de själva tycker är intressant”. Istället för att de kommer fram till 
mig, säger Jonna och säger att de måste läsa en bok i svenskan och engelskan och att de inte 
vet vad de vill läsa, men en bok ska de läsa i alla fall. Jonna menar att ”det är jättesvårt, för 
jag menar att en bibliotekarie har ju inte läst alla böcker, så är det, även om många tror att 
man har läst boken (skratt) så har man ju inte det, då tycker jag det är bättre att göra som så; 
att de får söka efter sina intressen, vilket är min vision till att öka läsfrämjandet och läslusten 
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hos just barn och unga, men även äldre också” som inte kanske är så läsvana. Jonna påpekar 
att ”det viktiga är att man läser, inte vad man läser”.  
 Jonna tycker inte bra om vanliga bokrecensioner, där författare och titel och bokinnehåll 
redovisas, utan säger att eleverna ”istället får de skriva vem i boken de skulle vilja vara 
kompis med, vem de skulle vilja vara, vem de inte skulle vilja vara – men framförallt har de 
fått ett stort stycke där de får beskriva vem boken passar”. Då får de verkligen använda 
fantasin och tänka till. ”De får lägga ner mer energi på det och det tror jag också gör att det 
blir lite roligare att läsa boken.” Samtidigt som det är ett sätt för läraren att kontrollera att 
eleven läst boken också.  
 Jag undrar om de på den skolan där hon gjorde sin praktik hade nåt liknande ”Teen Read 
Week”. Jonna säger att de inte har det på den skolan, fast det beror mest på att biblioteket där 
är ganska nyöppnat – så allt har inte hunnits med ännu. Men hon säger att läslustveckor finns 
annars, i någon form, i nästan varenda kommun. På det bibliotek hon praktiserade på har de 
än så länge en temabokhylla. ”Till halloween hade vi tema Halloween. Så då var det mycket 
halloweenböcker och sådär. Det gick ju åt böcker. Och speciellt när man visar framsidan på 
boken, så var det jättemånga som ville låna. Nu precis innan jag slutade praktiken så hade vi 
tema ”Vem är du”? Som hade att göra med självförtroende, utanförskap m.m. Böckerna 
handlade om mobbing, rasism, sex och samlevnad och så vidare och det intresserar sig 
eleverna för”. Därför tycker Jonna att en temabokhylla ”är också ett bra sätt att marknadsföra 
boken” på.  
 Jonna tycker inte om att bibliotekarien ska välja ut en bunt böcker som delas ut i klassen 
då det är bokprat. Jonna menar att ”alla valde samma bok, på grund av vad hon själv minns 
från skolan, samt att ibland läste man en bok bara för att man var tvungen, inte för att man 
ville”. Sedan ändrar hon sig lite och tycker att det kanske var bra och det kan väl ha sin 
charm, men egentligen menar säger hon sedan; ”då styr ju bibliotekarien in eleven eller 
barnen på att läsa det bibliotekarien tycker är bra, då är man ju tillbaka till det här gamla 
vilken litteratur som är bra och bildande”. Hon pratar om hur biblioteken gjorde förr – att det 
skulle bilda, framför skälet att det skulle vara roligt. Jonna tror att ”bli tvingad att läsa sånt 
som är rätta sortens litteratur” kan göra att många inte känner någon lust till att läsa.  
 Vad hon däremot anser vara viktigt för att öka främjandet till läsningen, är just att få en 
bra kontext och en förståelse till varför författaren skrev boken. Ibland är det inte vad den 
handlar om som är det viktiga utan varför den skrevs. Hur författaren tänkte och hur samhället 
var just då - de bitarna tror jag är viktigt föra att fånga läslust hos människor.  
 Jonna anser att lärare och bibliotekarier måste ha ett bättre samarbete och menar att lärare 
har kanske inte tiden att hinna med att hitta bra böcker att använda i sin undervisning, då de 
ska rätta prov, se till att eleverna kommer i tid, planera lektioner och sätta betyg. Hon menar 
att bibliotekarien är en viktig resurs, vad gäller böcker och informationssökning, och som kan 
komplettera en lärare i dennes yrkesutövande. ”Vi kan ju göra mycket tillsammans” för att 
öka läsfrämjandet, menar Jonna.   

Sammanfattning – intervjuerna 

De intervjuades eget läsintresse  
De tre intervjuade, eleven Anna, läraren Linnea och bibliotekariestuderande Jonna är alla tre 
personer som tycker om att läsa böcker. Alla tre har haft föräldrar som i någon mån påverkat 
läsintresset.  
 Anna menar att hon växt upp med böcker omkring sig och att hennes mamma har glatt sig 
åt dotterns läsning och gett henne boktips. Tillgång till böcker har aldrig varit något problem 
då det har funnits hemma och om Anna önskat nya böcker har alltid dessa inköpts av 
föräldrarna.  
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 Linnea som är en flitig bokläsare hade också en engagerad förälder som läste böcker för 
henne och tog med henne till biblioteket. I hemmet fanns det böcker som Linnea och hennes 
syster tyckte om att titta och läsa ur. Linnea menar att det var ”nyfikenheten” som fick henne 
att läsa böcker. 
 Hemma hos Jonna fanns det böcker som hon kunde läsa, men ingen som läste högt ur dem 
för henne. Pappan kunde läsa någon gång men endast om hon ”tjatade”. Mamman som hade 
många böcker i bokhyllan, somnade när hon läste dem. Trots detta har Jonna läst genom hela 
sin uppväxt, åtminstone i perioder, men det var först i vuxen ålder som läsintresset verkligen 
tog fart, genom mötet med Madame Bovary under studier på Komvux. 

De intervjuade om motivation till läsning 
Anna som själv är elev, menar att hon blir motiverad till att läsa för att hon vet att läsningen 
ger henne nya perspektiv på tillvaron och tankesätt. I böcker kan hon även förstå sig själv och 
känna igen sig. Anna tror att ett bra sätt att öka motivationen till läsning i klassrummet är att 
väcka förståelse för texten genom att förklara varför texten är relevant i ett visst sammanhang. 
Anna säger att det är viktigt att ge texten en mening, så att eleverna förstår varför de ska läsa 
den. Om man lär eleverna att förstå och ”kunna” det som ska läsas, så tror Anna att läsningen 
kommer att uppskattas mer. Även bibliotekariestuderande Jonna är av uppfattningen att det är 
viktigt att förstå kontexten kring det man läser, genom att prata om varför författaren skrev 
boken till exempel.  
 Att texterna ska vara relevanta i lektionssammanhang är viktigt enligt Linnea också. I 
hennes undervisning används ofta utdrag av böcker eller kortare noveller för att fördjupa de 
teman som klasserna arbetar med. Linnea hoppas att denna fördjupning i ämnena ska väcka 
nyfikenhet som gör att eleverna vill veta mer om det de läser om. Annars tror Linnea att det är 
viktigt att lyfta fram det som är på gång och viktigt i ungdomarnas liv. Intressen som de kan 
lära sig mer om och diskutera kring. Högläsning används också som morot till läsning, hör 
eleverna en bit ur en text blir de nyfikna på hur det ska sluta och springer och lånar boken.    
 I Linneas skola samarbetar lärarna med biblioteket. En bibliotekarie går ut i klasserna och 
presenterar böcker i form av bokprat. En metod som verkar fungera väldigt bra, då många av 
de ungdomar som inte hade tänkt att låna en bok faktiskt gör det ändå och sedan fortsätter att 
låna böcker. Just bokprat är inte något som bibliotekariestuderande Jonna är särskilt förtjust i, 
hon menar att bibliotekarien genom detta sätt endast presenterar böcker som denne själv 
tycker är bra och som kanske anses som bra och bildande, framför skälet att det ska vara roligt 
att läsa. Jonna tycker istället att motivationen till läsning kan ökas om eleverna får välja att 
läsa om sådant de faktiskt är intresserade av.  
 Vad gäller bokrecensioner så har Linnea och Jonna ungefär samma ståndpunkt. Att en 
vanlig bokrecension där författare, boktitel och innehåll presenteras inte känns så relevant. 
Linnea motiverar sitt val med att inte låta eleverna skriva bokrecensioner av två enkla 
anledningar; att eleverna faktiskt inte är ett dugg intresserade av att skriva dem, samtidigt som 
det känns irrelevant att skriva en sådan eftersom det är föga troligt att de ska ägna sig att detta 
i framtiden. Däremot pratar de om texterna de läser, eftersom det är så man gör i verkliga 
livet, menar Linnea. Hos Jonna får eleverna skriva vem av karaktärerna i boken de skulle vilja 
vara kompis med, vem de skulle vilja vara själva och vem de inte skulle vilja vara. Men 
framför allt ska de skriva om vem, boken som de läst, passar. Genom att arbeta på det sättet 
tror Jonna att det blir roligare att läsa boken, samtidigt som eleverna får använda fantasin och 
verkligen tänka till om det de läst. Plus att det är ett bra sätt för läraren att kontrollera att 
eleven läst boken med, poängterar Jonna.  
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Diskussion 
Jag kommer att inleda min diskussion med att jämföra mina resultat med tidigare studier inom 
ämnet för att sedan göra några avslutande egna reflektioner.  
 I studier om läsning görs för det mesta endast jämförelser mellan kön, men jag tyckte att 
det skulle vara intressant att även göra andra jämförelser och valde därför att se på skillnader 
mellan studieinriktning samt mellan ungdomar som tycker om att läsa och de som inte gör 
det. Eftersom denna studie inte är stor, då endast 50 ungdomar svarat på enkäten, kan inga 
generella slutsatser om svenska ungdomars läsintresse i stort dras.  
 Vad gäller intervjuerna ger de en inblick i hur tre individer ser på hur motivation till 
läsning kan skapas. Det var intressant att belysa detta ur tre olika perspektiv även om tanken 
från början hade varit en annan; att genom intervjuer med ungdomar få reda på vad som 
motiverar deras läsning, oavsett om de tycker om att läsa eller inte. Nu blev det dock tre 
intervjuer med en elev, en lärare och en bibliotekariestuderande som alla är av kvinnligt kön. 
Eftersom jag endast intervjuat en av varje, går det inte att dra slutsatserna att de uppfattningar 
eleven, läraren, och den bibliotekariestuderande har om motivation ska vara gällande för alla 
elever, lärare och bibliotekarier.  
 Det som är intressant att se är hur denna studie står sig i förhållande till tidigare större 
studier, resulterar den i samma slutsatser? 
 Till att börja med är det intressant att se att de följder som Krashen (1993) hävdar att 
läsning för nöjes skulle ger; som bättre vokabulär, bra läsförståelse samt förmågan att kunna 
använda och förstå komplexa grammatiska konstruktioner och talangen att kunna stava bättre, 
det är sådant som ungdomarna i denna undersökning vet är konsekvenserna av läsning. De 
kanske inte använder samma ordval som Krashen men i stort är de medvetna om läsningens 
förmåner. De skriver bland annat att läsare får ”ett större ordförråd”, skriver mer 
”grammatiskt korrekt”, blir ”bättre på att läsa och skriva” och på att ”uttrycka sig”. Dessutom 
vet de det som Astrid Lindgren (2007) hävdar, nämligen att läsningen låter oss öva upp vår 
fantasi, de vet det som Bommarco (2006) menar; att läsningen kan ge upplevelser och insikter 
av olika slag och precis som Molloy (2007) vet ungdomarna att läsning kan lära oss om oss 
själva och om andra. Ungdomarna skriver att läsningen ger perspektiv på tillvaron, att den 
läsande lär sig ”hur olika människor uppfattar världen” samt hur den läsande får ta del av 
”andras vishet” och lära av andras misstag.  
 Frågan är hur populärt det är att få ta del av denna bokvärld som har sådana positiva 
bieffekter, är det något som intresserar ungdomen? Enligt min undersökning verkar större 
delen av ungdomarna faktiskt tycka det, då hela 62 procent svarar att de tycker om att läsa och 
faktiskt ägnar sig åt detta minst en gång per månad. Tidigare forskning om ungdomar och 
läsning är överens om att flickor är mer positiva till läsning är pojkar (Andersson, 2006; 
Harby, 2007; Love & Hamston, 2003; Lärarnas Riksförbund, 2005). Precis som den tidigare 
forskningen visar även min undersökning att det är flickorna som är mest positiva till läsning. 
80 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna säger sig tycka om att läsa böcker och 
läsintresset mellan de flickor och pojkar som tycker om att läsa är inte så värst stor ändå, 30 
procent av flickorna anger att de läser flera gånger per vecka medan 37 procent av pojkarna 
menar att de läser en gång per vecka. Bland de elever som angett att de inte tycker om att läsa, 
är pojkarna den grupp som är mest positiva till läsning där 27 procent av pojkarna och 75 
procent av flickorna anger att de aldrig läser. Flickorna i gruppen som angett att de inte tycker 
om att läsa anger endast att de läser för att de måste och för att lära sig saker, störst andel av 
pojkarna anger dessa alternativ att passa in bäst på dem också – men även en liten andel har 
angett att de även läser för att det är intressant, avkopplande och roligt. Förvånande, men 
positiva svar från personer som anser att de inte tycker om att läsa. 
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 Forskning från Australien, USA och Storbritannien antyder att pojkar i tonåren är mindre 
benägna än tonårsflickor att läsa på sin fritid eller i utbildningssyfte om läsningen inte fyller 
någon tydlig praktisk funktion menar Love och Hamston (2003). Detta stämmer bra in på 
gruppen av ungdomar som inte tycker om att läsa, där den största andelen läser för att de 
måste och för att lära sig saker. Men här är den praktiska funktionen av läsningen väldigt 
viktig även för flickorna och inte bara pojkarna. Slutsatsen att läsningen är klassad som 
praktisk dras av den anledningen att den enda skönlitterära läsning dessa ungdomar verkar 
komma i kontakt med är läsning som hör till skolundervisningen – moroten till läsning borde 
ligga i att läsningen betygssätts eller att eleverna genom läsningen lär sig om sådant de har 
nytta av i sitt framtida yrke. Svensson (1989) menar att gymnasieelever i stor utsträckning 
läser för att ”tillgodose informationskrav eller krav från skolan” (Svensson, 1989). Bland de 
elever som tycker om att läsa är det främst i den yrkesförberedande klassen där läsning för att 
lära sig saker är populärt, främst läser de dock för att det är intressant. I den 
studieförberedande klassen läser störst andel av eleverna för att det är roligt, intressant och 
avkopplande.  
 Enligt Svenssons forskning från 1989 så började det då synas ett stigande intresse från 
ungdomars sida att läsa (bland de kategorier jag har med i min tabell om vad ungdomarna 
helst läser) biografier och sport. Sådant som däremot verkade få mindre uppmärksamhet av 
ungdomarna var bland annat mysterier (Svensson, 1989). I mitt fall har jag jämfört mysterier 
med deckare/rysare och kommit fram till att denna genre är väldigt populär idag, främst bland 
yrkesförberedande elever som tycker om att läsa samt samtliga i den grupp som angett att de 
inte tycker om att läsa. Sport är däremot inte så populärt och läses i min undersökning endast 
av en liten andel pojkar ur den yrkesförberedande klassen. En rapport visar att flickor föredrar 
att läsa om kärlek mer än pojkar (Lärarnas Riksförbund, 2005) vilket även min forskning 
visar, men främst gäller det flickor från den yrkesförberedande klassen. Dessutom menar 
Harby (2007) att flickor föredrar verklighetstrogna böcker mer än pojkar (Harby, 2007). I 
detta fall har jag jämfört men min kategori biografier som främst föredras av flickor, både 
bland dem som tycker om att läsa och de som inte tycker om att läsa. Pojkarna föredrar fantasy 
i högre utsträckning än flickor (Harby, 2007; Lärarnas Riksförbund, 2005) i alla fall enligt 
svenska studier. Enligt den amerikanska sidan Flamingnet älskar dess recensenter fantasy, 
trots att 70 procent av dem som recenserar på sidan är av kvinnligt kön. Min forskning visar 
att den tidigare forskningen stämmer något, både flickor och pojkar i min undersökning läser 
denna genre med den är inte favoriserad i någon grupp av ungdomarna som tycker om att läsa. 
Däremot är den ganska populär bland pojkar från den yrkesförberedande klassen som inte 
tycker om att läsa.   
 Swenor (2006) har i sin undersökning dragit slutsatsen att ungdomar främst får inspiration 
till att läsa från föräldrarna sedan från lärare eller kompisar. I min undersökning är det främst 
pojkar som inte tycker om att läsa som får inspiration till läsning från biblioteket och av lärare, 
detta är också vanligt bland de elever som går i den yrkesförberedande klassen men tycker om 
att läsa. Flickorna som inte tycker om att läsa finner lästips på biblioteket men får tips av sina 
kompisar istället för av läraren. Bland ungdomarna som tycker om att läsa hämtas inspiration 
till läsning främst av kompisar och från familjen. Så föräldrarna och syskon är en ganska 
vanlig inspirationskälla till läsning för ungdomar som tycker om att läsa. Kompisarna 
påverkar i hög grad hos flickorna i gruppen som tycker om att läsa samt inte tycker om att 
läsa. Kompisar påverkar även bokvalet hos pojkarna som tycker om att läsa. Hos pojkarna 
som inte tycker om att läsa är det inte vanligt att man delar boktips med varandra, av 
förståeliga skäl kan tyckas – då de säger att de inte tycker om att läsa och läsningen i så fall 
inte prioriteras på fritiden. 
 Läsintresset grundas tidigt och i barnets närmiljö, familjen, men även i samhället där 
barnet/ungdomen lever (Strommen & Mates, 2004). Det är såklart viktigt med engagerade 
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lärare som kan motivera till läsning, som vi sett av min undersökning med ungdomarna som 
inte tycker om att läsa där en stor andel får lästips från lärare. Swenor (2006) har från sin 
undersökning kommit fram till att det finns ett betydelsefullt samband mellan barn som blivit 
lästa för under barnåren och barnets läsintresse som ungdom. Enligt undersökningen har det 
visat sig att desto oftare ungdomen blev läst för som litet barn desto fler böcker läser 
ungdomen i tonåren. Min undersökning visar att nästan samtliga ungdomar bland dem som 
tycker om att läsa minns ett eller flera bokminnen från sin barndom, oavsett studieinriktning 
och könstillhörighet. Bland de ungdomar som inte tycker om att läsa minns något fler än 
hälften bokminnen, bland de yrkesförberedande eleverna säger sig 50 procent minnas och den 
andra hälften säger sig inte minnas ett bokminne. Alla flickorna minns men hela 64 procent av 
pojkarna som inte tycker om att läsa säger sig inte minnas något bokminne från barndomen. 
När det gäller hur frekvent föräldrar eller annan vuxen läste för ungdomarna under barnåren 
säger en stor andel, 74 procent, av ungdomarna som tycker om att läsa att de blev lästa för 
ofta. Här är andelarna ungefär lika mellan könen, men det är större andel ungdomar i den 
studieförberedande klassen, 84 procent, som blivit läsa för ofta mot 58 procent av 
ungdomarna i den yrkesförberedande klassen. Bland ungdomarna som inte tycker om att läsa 
säger sig något fler än hälften ha blivit lästa för ibland. Av flickorna säger sig 75 procent ha 
blivit lästa för ofta medan störst andel av pojkarna, 64 procent, säger sig blivit lästa för ibland.  
Slutsatsen kan dras att föräldrar är mer angelägna att läsa för flickor än för pojkar samtidigt 
som man ser att de ungdomar som blivit lästa för ofta både minns bokminnen i större 
utsträckning än de som blivit lästa för ibland samtidigt som de tycker om att läsa böcker. 
 Enligt en undersökning kallad PIRLS 2006 har läsningen bland barns läsförebilder både i 
hemmen och samhället minskat sedan den förra PIRLS studien som gjordes 2001. Enligt 
undersökningen tros detta bero på konkurrens från andra medier och då främst datorn med 
bland annat Internet och dataspel (Skolverket, 2007). Dessa antaganden verkar stämma något 
om jämförelser görs med ungdomarna i denna studie. Högst på listan med vad ungdomarna 
helst sysselsätter sig med på fritiden kommer umgänget med kompisar. Det är mer populärt att 
se på TV eller film än att sitta vid datorn. Datorn kommer först på tredje plats och data- och 
TV-spel först som nummer sju i rangordningen. Det är allmänt sett lite mer populärt att sitta 
vid datorn bland de yrkesförberedande ungdomarna och ingen större skillnad mellan könen 
vad gäller andelar som sitter vid datorn. Däremot är det vanligare bland pojkar att spela data- 
och TV-spel än bland flickorna. Bokläsningen kommer långt ner i prioriteringen och är då 
främst förekommande i den studieförberedande klassen samt bland flickor.  
 När det kommer till att motivera ungdomar så att de läser, var samtliga av de intervjuade, 
eleven Anna, läraren Linnea samt den biblioteksstuderande Jonna ense om att det är viktigt att 
använda sig av texter som är relevanta vad gäller det ämne som man arbetar med. Anna menar 
att det är viktigt att väcka förståelse för texten, vilket Jonna också tycker är betydelsefullt. I 
kapitlet om metoder för att motivera till läsning togs fyra metoder upp som skulle kunna 
användas för att öka motivationen hos ungdomarna. Av dessa fyra; The Imposter, högläsning, 
tio minuters läsning per dag samt bokprat användes två metoder av dem som blev intervjuade, 
nämligen högläsningen samt bokpratet. Högläsning användes av läraren Linnea med den 
fördelen att eleverna, om de fick höra på ett utdrag ur en text, blev nyfikna på hur det slutade 
och i bästa fall tog reda på detta genom att låna boken och läsa den. Både Linnea och Jonna 
pratade om bokprat men med två olika uppfattningar om metoden. Enligt Linnea fungerar 
bokprat väldigt bra, i alla fall på den skola som hon arbetar på. Enligt henne lånar, elever som 
kanske inte tänkt låna, en bok. Vissa fortsätter sedan att låna fler böcker, menar Linnea. Detta 
visade sig även vara fallet enligt forskning om konsekvenserna av bokprat genomförd av 
Gagge och Sanner (2005). Bibliotekariestuderande Jonna däremot är svårflörtad vad gäller 
bokprat, hon anser att det mest blir böcker som bibliotekarien anser passande som 
marknadsförs via bokpratet. Hon menar att det är bättre om eleverna får söka böcker om 
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sådant de är intresserade av och på det sättet hoppas hon att de ska bli motiverade till att läsa 
och läsa mer. Att ta upp elevernas intressen anser även Linnea är viktigt, genom att prata och 
läsa om sådant som är på gång i ungdomarnas liv och på det sättet väcka intresse till läsning.  
 En slutsats är att läsning ska vara roligt och intressant och om det mot förmodan inte 
skulle verka vara det till en början, gäller det att försöka locka fram just detta. För att ännu en 
gång återknyta till Pennac (1995) ”Man tvingar inte fram nyfikenhet man väcker den”.  
    

Avslutande reflektioner 
Att väcka nyfikenhet till läsning är nog inte det lättaste, men jag tror att det är lättare att 
förmedla någonting som roligt om man själv uppskattar det. De tre personer som intervjuades 
i undersökningen har alla på något sätt blivit nyfikna på läsningen och haft böcker med sig 
från hemmet, vissa mer och vissa mindre, beroende på vem man pratade med. Både Anna och 
Linnea hade engagerade föräldrar som väckte intresse för böckerna och både Anna och 
Linnea har haft böcker omkring sig i hemmet som de kunnat läsa. Jonna har med haft böcker 
hemma, i alla fall när hon var barn, men hon säger själv att intresset för läsningen verkligen 
vaknade till liv så sent som under vuxenstudierna på komvux.  
 Det står i den tidigare forskningen att det är viktigt att barnen har böcker omkring dem 
som följer med dem i utvecklingen. Det ska alltid finnas något nytt och spännande tillhands 
att läsa, även efter glädjen över att ha lärt sig läsa har lagt sig. Det är inte så billigt med 
böcker så man ska väl inte kräva av föräldrarna att de ska ha fullt med böcker hemma till sina 
barn i olika genrer och till olika åldrar - men att visa hur man hittar böcker på biblioteket och 
kanske vara med i någon bokklubb skulle kanske inte vara så dumt, för att uppehålla intresset 
för böcker.  
 Sedan är det som bekant det där med att ”barn gör som de ser vuxna göra” och har då barn 
föräldrar som inte läser är det inte så lätt att som förälder insistera på att ens barn ska läsa när 
man själv inte gör det. Dock är det aldrig för sent att börja uppskatta något nytt, så man får 
hoppas att en väldigt läsglad lärare kan lyckas smitta av sig på åtminstone någon elev som 
verkar ovillig till läsning. 
 Det skulle vara bra om det var lite mer publicitet runt böcker i samhället i övrigt. Teen 
Read Week verkade verkligt inspirerande, med många olika aktörer inblandade. Jag tycker det 
lät bra att under en vecka låta just ungdomsböcker få ta plats, marknadsföras – det får gärna 
vara lite jippo omkring, så ungdomar lockas till böckerna. Det sänds reklam för filmer och 
TV-spel på TV mest hela tiden – tänk om det kunde visas tuffa trailers för böcker på TV:n. 
Kunde det locka till läsning då?  
 Jag tycker om att Expressen säljer böcker med tidningen istället för en film och att 
McDonald’s har med en rolig barnbok i barnmenyerna istället för en plastleksak. För även om 
Expressen och McDonalds gör detta för att sälja mer, så bidrar det förhoppningsvis till ökad 
läsning genom att fler kan upptäcka att böcker inte är så dumma ändå. Att få fler människor 
att uppleva hur mysigt det är att ligga och läsa tillsammans under sänglampan och umgås och 
diskutera om hur läskigt det var i slutet av boken, där på näst sista sidan, innan allt fick ett 
(förhoppningsvis) lyckligt slut. 
 En fördel med böcker är; att hur läskiga de än må vara så blir de ändå precis så läskiga 
som vi tillåter dem att bli. Därför att vår egen fantasi bestämmer och sätter gränserna. I en 
film är det någon annans fantasi vi tittar på och någon annans läskighetsgräns som bedömt hur 
ruskigt det fått bli, vilket gör att vi ibland tittar på sådant som vi egentligen inte hade velat se. 
 Jag var lite förvånad över att det inte var fler ungdomar som läste fantasy. Mest med tanke 
på den pågående trenden av nysläppta filmer som baserats på fantasyböcker som Sagan om 
Ringen, Harry Potter, Häxan och lejonet, Guldkompassen och Eragon. Men kanske kan det 
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vara så att de flesta nöjer sig med att se filmerna? Många familjer väljer att ha en filmhylla 
med dvd-filmer hellre än en bokhylla nu för tiden.  
 Det är därför jag har tänkt att det kunde vara bra att läsa utdrag ur böcker, som Linnea gör 
med sina elever, och därefter jämföra den lästa texten med en filmatisering av den samma. 
Kanske kommer eleverna att tycka att filmen de såg i sin egen fantasi var mycket bättre än 
den faktiskt filmen på dvd:n? Annars kan man göra precis tvärtom och under engelskan öppna 
upp lektionen med ett utdrag ur filmen Lejonkungen eller Tio orsaker att hata dig till exempel 
för att på det sättet presentera Shakespeares dramer och prata om hur man nyproducerar dem 
idag – inte bara på teatern eller i uppenbara nyproduktioner som Romeo+Julia. Kanske kan en 
film ibland väcka intresse för det skrivna och på det sättet öppna upp ett intresse för läsning?  
 Men, det viktigaste av allt när det kommer till läsning och försök till att motivera 
densamma är nog att låta läsaren ha kul och läsa det den själv vill efter egna intressen. Jag vill 
mena att det viktiga med läsningen, är inte vad man läser, utan att man läser. Det kvittar om 
det är en inbunden bok eller en pocket bok, en klassiker eller kiosklitteratur. Pennac skriver 
att det finns ”bra” och ”dåliga” romaner. 
 

För det mesta är det de senare som vi möter först på vår väg. Och sanningen att säga, 
när det var min tur att upptäcka det, minns jag att jag tyckte de där romanerna var 
”ruskigt bra”. Jag hade tur: ingen skrattade åt mig, ingen himlade sig, man kallade mig 
inte för idiot. Man lämnade bara några ”bra” romaner på den väg där jag drog fram och 
aktade sig noga för att förbjuda de andra. 
Det var klokt. 
Under en viss tid läser vi de bra och de dåliga romanerna om vartannat. […] Allt 
blandas. […] Och så en dag vinner Pasternak. Oförmärkt driver vår lust oss till att bara 
vilja umgås med de ”bra”. Vi söker författare, vi söker stilar; nu är det slut med 
lekkamraterna, vi vill ha livskamrater”. […] Ett av ”pedagogens” stora glädjeämnen är 
– eftersom all läsning är tillåten – att se en elev på egen hand slänga igen porten till 
Best-seller-fabriken för att gå upp och andas hos vännen Balzac  
  (Pennac, 1995:175,176). 
 

Jag anser precis som Pennac att all läsning är tillåten. Men jag vet inte om jag strävar efter 
att mina elever en dag ska lägga ”Best-seller-fabriken” på hyllan. Jag anser att man har 
något att lära av alla böcker oavsett genre och om boken i fråga klassas som ”bra” eller 
”dålig” litteratur. Vem vet, om hundra år kanske den där boken från ”Best-seller-fabriken” 
klassas som en klassiker, inte ska vi då anse att den är för trivial för att läsas av oss idag?  
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Slutord 
Det har blivit dags att knyta ihop säcken. Jag tänkte ta hjälp med detta av Astrid Lindgren 
som i sin essä Om läshunger skriver: ”Om jag försöker tänka bort böckerna ur min barnavärld 
[…] hur torftigt skulle inte livet ha varit!” (Lindgren, 2007: 44). Jag kan inte göra annat än att 
hålla med kära Astrid och jag kan heller inte annat än att tacka min mamma som läste Ägget 
för mig gång på gång och som en hel sommar låg och läste högt ur Kulla-Gulla för mig och 
min bror – självklart vägrade jag att somna, för hur kan man somna mitt i en historia?  
 På tal om min bror, så är han inte alls någon bokmal, inte ens en bokläsare. Han skulle lika 
gärna kunna vara rösten som kom upp med titeln till artikeln kallad Why can’t I just see the 
movie – för hans passion är film. Så jag undrar hur det kommer sig att jag älskar att läsa och 
han inte läser alls? Uppmuntrade jag och mamma inte honom till att läsa, eller hittade han 
bara fel bok, ingenting var bra efter Sixten kanske?  
 I alla fall så kommer jag också ihåg hur vi elever satt som tända ljus i femman och 
lyssnade på fröken Susanne som läste högt ur Det blåser på månen. Jag minns också när 
mamma plockade ner en hel stor kartong fylld med hennes gamla böcker, som hade stått uppe 
på vinden. Då fick jag göra mig bekant med Kitty i Kitty som detektiv klockmysteriet och jag 
har blivit förtrogen med en massa andra intressanta personligheter därefter. Jag började läsa 
och sedan har jag bara läst på och jag tänker definitivt inte sluta – för vad jag har lärt mig är 
att läsningen kan vara ren terapi, och utan min läsning mår jag faktiskt dåligt. Jag behöver få 
stänga ute min egen tillvaro ibland och bara få njuta av att uppleva det som böckerna ger mig, 
nämligen: de mest gränslösa av äventyr!  
 

”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det 
förtrollande landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje”  

(Astrid Lindgren, 2007: 48). 
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Bilaga 1. Enkät 
 
Hej! 
Jag studerar på lärarprogrammet vid högskolan i Gävle och skriver ett examensarbete om 
ungdomars läsning av böcker. Därför skulle jag uppskatta om du vill hjälpa mig, genom 
att fylla i denna enkät.  
 
Kryssa i dina svar, tack!  
 
Kvinna  □ Man  □     
 
Jag går i klass: _____________ 
 
1. Vad gör du helst på din fritid? (Välj högst tre alternativ.) 
Idrottar □ Läser tidningar/tidskrifter  □ 
Umgås med kompisar □ Spelar instrument □ 
Sitter vid datorn □ Deltar i föreningsarbete □ 
(ex. surfar, chattar o.d.)  (ex. kyrka, ”klubb”) 
Ser på TV/film □ Spelar data-/TV-spel □ 
Lyssnar på musik □ Läser läxor □ 
Läser böcker □ 
 
Annat, nämligen; 
______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Tycker du om att läsa böcker? 
Ja   □  Nej   □ 
 
3. Vad föredrar du? 
Att läsa böcker □ 
Lyssna på ljudböcker □ 
Jag tycker om att både läsa böcker och lyssna på ljudböcker □ 
 
 
4. Hur ofta läser du böcker på din fritid? 
Varje dag  □ Ca en gång i månaden □ 
Flera gånger i veckan □ Ca en gång per år          □ 
En gång i veckan □ Aldrig                            □ 
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5. Varför läser du böcker? (Flera alternativ får väljas.) 
 
Roligt □ Intressant □ Avkopplande □ 
Lära mig saker □ Ett måste □ 
 
Annat, nämligen; 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Brukar du läsa böcker på något annat språk än ditt modersmål? 
Ja □ Nej □ Ibland □  
 
Om du svarad ”Ja/Ibland” vilket eller vilka språk läser du då på? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Var läser du helst böcker? (Flera alternativ får väljas.) 
Hemma □  
I skolan □ 
Utomhus □ 
På resan □ (Exempelvis; bilen, bussen, båten, flyget, tåget.) 
 
Annat ställe, nämligen; 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
8. När läser du helst böcker? (Välj högst två alternativ.) 
På morgonen □   
Mitt på dagen □   
På kvällen  □  
När som helst □ 
Under lov  □  
 
Annan, nämligen; 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. Föredrar du att det är tyst omkring dig när du läser? 
Ja  □ Nej □ beror på vad jag läser  □ (Ge gärna exempel på vad) 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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10. Vilken typ av böcker läser du helst? (Välj högst tre alternativ.) 
Klassiker  □ 
Kärleksromaner  □ 
Deckare/Rysare  □ 
Fantasy/Science Fiction  □ 
Biografier   □ 
Historiska romaner  □ 
Poesi   □ 
Sport   □ 
 
Annat, nämligen; 
______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Varifrån får du oftast tips på böcker att läsa?  
 (Välj högst tre alternativ.) 
Kompisar   □ 
Familjen   □ 
Lärare   □ 
Biblioteket   □ 
Tidningar/tidskrifter  □ 
TV/Radio   □ 
Internet   □ 
Bokklubb   □ 
 
Annat, nämligen; 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Var får du oftast tag i böckerna du läser? 
 (Välj högst tre alternativ.) 
Av kompisar   □ 
Av syskon   □ 
Av föräldrar   □ 
Biblioteket   □ 
Bokhandeln/Internetbokhandel □ 
Antikvariat/Second hand   □ 
Kiosk/Pressbyrå/Affär  □ 
Bokklubb   □ 
 
Annat, nämligen; 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
13. Läste dina föräldrar eller annan vuxen för dig när du var barn? 
Ja, ofta □ Ja, ibland □ Nej, aldrig □  Vet ej □ 
 
14. Kommer du ihåg något bokminne från när du var barn?  
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Ja □ Nej □  
 
Om du svarade ”Ja”, Vad för bok/läsminne är det du kommer ihåg? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Varför tror du att just den boken eller läsminnet är ihågkommet? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. Om dina föräldrar eller annan vuxen läste för dig när du var barn, tror du att det har 
påverkat hur mycket du läser idag? 
 
Ja, mycket □ Ja, lite grann □ Nej □ 
Kanske □  vet ej   □ 
 
Hur har det påverkat din läsning, tror du? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
16. Vad lär du dig, enligt din egen uppfattning, genom att läsa böcker? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
17. Vilken är din favoritbok/dina favoritböcker? 
 
Författare: Titel: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Tack! 

För att du tog dig tid att fylla i denna enkät ☺ 
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Skulle du kunna tänka dig att ställa upp i en intervju om läsning? Intervjufrågorna 
kommer att vara av samma slag som dem i enkäten, bara lite mer djupgående.  
 
Ja, jag är intresserad! □ 
 
Namn:__________________________________________________________ 
 
Mailadress:______________________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide till elev. 
 
Bokval 
Favoritbok/böcker 
Vilka? Berätta lite om dem… Påminner de om varandra? 
Varför valde du att läsa dem? (omslag, skola, författare, titel)? 
Varför är boken bra? 
Vad gör en bok bra? Omöjlig att lägga ifrån sig? 
 
En dålig bok? 
Vad var dåligt? Hur valde du den? 
 

Läsning 
Vad är läsning för dig? (Kul, jobbigt, spännande, måste)? 
När är det roligt att läsa? 
När är det tråkigt att läsa? 
Är det viktigt att läsa tycker du? 
Vad gör läsningen betydelsefull? 
 

Motivation 
Vad motiverar dig att läsa? (Du själv, skolan, betyg, föräldrar, annat)? 
Hur skulle du försöka motivera någon, som inte läser eller tycker om att läsa, till att 
försöka börja läsa? 
Vad tror du är som har gjort att du tycker om/inte tycker om att läsa? Väckt läsintresse? 
(Föräldrar, lärare, kompisar, syskon, annan, annat)? 
 
Något att tillägga i övrigt om det vi har pratat om? 
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Bilaga 3. Intervjuguide till lärare. 
 

Läsning 
Använder du skönlitteratur i din undervisning? 
Brukar du förbereda den litterära läsning på något sätt? – Förbereda eleverna på vad som 
ska läsas? 
 

Motivation 
Hur brukar du motivera läsningen? 
Specifika metoder? 
Hur motivera till läsglädje? 
 

Egen läsning/läsintresse 
Läser du böcker själv? 
Tycker du om att läsa böcker? 
Vem/vad har påverkat ditt läsintresse? 
Vem/vad motiverade ditt läsintresse? 
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Bilaga 4. Intervjuguide till bibliotekariestuderande. 
 
Motivation 
Hur tror du att man kan motivera ungdomar till att känna läsglädje? 
Vilka specifika metoder anser du kan användas? 
 

Läsning 
Läser du böcker själv? 
Skulle du beskriva dig själv som en person som tycker om att läsa böcker? 
Vad tror du motiverade ditt läsintresse? 
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