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Denna uppsats baseras på en enkätundersökning bland elever i årskurs 2 i gymnasiet. Den 

syftar till att undersöka om det finns skillnader i läsvanor och attityder till läsning när det 

gäller kön, klass och etnicitet. Undersökningen kommer fram till att de stora skillnaderna 

finns mellan könen. Flickor är mer positivt inställda till läsning än vad pojkar är och de läser 

mer. Drygt 85 procent av flickorna svarade att de tycker om att läsa, medan endast 47 procent 

av pojkarna har samma inställning. 70 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna angav 

att de inte läser på fritiden. Mer än dubbelt så många flickor som pojkar läser fler än sju 

böcker per år. Möjliga förklaringar till detta är att det saknas attraktiv litteratur för 

tonårspojkar, att pojkar finner det svårt att läsa, och att det anses omanligt att läsa.  

Även klass spelar roll. Den grupp av elever i denna undersökning som läser allra minst är 

pojkar med lågutbildade föräldrar som går ett yrkesförberedande program. Däremot visar inte 

undersökningen någon entydig bild av läsvanor när det gäller etnisk bakgrund. En slutsats 

som kan dras om elever som har ett annat ursprung än svenskt är att de utnyttjar biblioteket 

mer än andra.  
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1. Inledning 

Vid årsskiftet 2006/2007 skrev vi en B-uppsats i kursen Uppsatsprojekt med språksociologisk 

inriktning (Axéll, H & Wister, E. 2007. Ungdomars läsande - en studie om läsvanor och 

attityder till läsning bland flickor och pojkar under grundskolans senare år. Institutionen för 

humaniora, Mälardalens Högskola), där vi undersökte könsmässiga skillnader i läsvanor och 

attityder till läsning bland elever i årskurs 7 till 9. Vi fann då att det fanns en tydlig skillnad 

mellan könen, och blev intresserade av att ta reda på om motsvarande skillnader finns 

beträffande klassbakgrund och etnisk tillhörighet. Då vi ansåg att dessa variabler skulle kräva 

alltför stort utrymme i en uppsats på B-nivå, beslöt vi att endast fokusera på kön. Med detta 

examensarbete ämnar vi undersöka om samma mönster återfinns i gymnasieskolan, och även 

utöka vår undersökning till att gälla också ovanstående variabler.  

Som huvudlitteratur till vår B-uppsats använde vi Lärarnas Riksförbunds undersökning 

Läsa för att lära, en större undersökning av högstadieelevers läsvanor. I den undersökningen 

fokuserades skillnader mellan kön och föräldrars utbildningsbakgrund. Vi har använt 

rapporten även till denna uppsats, och det nya vi kan tillföra jämfört med Läsa för att lära 

denna gång är att vi dels undersöker gymnasieskolan, dels lägger till variabeln etnisk 

härkomst. Frågan om var eleverna och deras föräldrar är födda finns visserligen med i Läsa 

för att lära, men den förekommer inte som en variabel. 

B-uppsatsens enkätfrågor omfattade alla typer av läsning, och vid en analys av svaren 

upptäckte vi att frågorna var alltför många och breda. I föreliggande uppsats koncentrerar vi 

oss på läsning av böcker, och tar reda på hur mycket eleverna läser samt vilka genrer de 

föredrar. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi vill undersöka om det finns skillnader vad gäller läsvanor och attityder till läsning mellan 

gymnasieelever med olika kön, med olika klassbakgrund och med olika etnisk bakgrund. Vi 

arbetar utifrån hypotesen att flickor läser mer än pojkar, att elever vars föräldrar har 

akademisk utbildning läser mer än de vars föräldrar saknar högre utbildning, och att elever 

med helsvensk bakgrund läser mer än de med annan etnisk bakgrund. Dessutom utgår vi ifrån 

att de elever som valt en studieförberedande gymnasieutbildning läser mer än de som valt en 

yrkesförberedande. Vi föreställer oss också att de elever vars föräldrar ofta läste för dem när 

de var små läser mer än de vars föräldrar sällan läste för dem. 
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1.2 Disposition 

Efter genomgång av den tidigare forskning vi tagit del av presenteras och diskuteras den 

metod och det material vi använt oss av i undersökningen. I efterföljande resultatavsnitt delas 

presentationen genomgående upp utefter de variabler vi undersökt under rubrikerna Attityder 

till läsning, Läsvanor samt Tidiga erfarenheter av litteratur. Därefter diskuteras resultaten 

utifrån samma disposition. Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi dragit utifrån resultatet 

av undersökningen.  

 

2. Forskningsbakgrund 

Flera undersökningar av ungdomars läsvanor har gjorts de senaste åren, men den forskning vi 

i första hand stödjer oss på är undersökningen Läsa för att lära som Lärarnas Riksförbund 

(LR) gjort. Den behandlar köns- och åldersskillnader beträffande ungdomars läsvanor, och 

lärares förutsättningar att arbeta med läsning i skolan. Undersökningen begränsar sig till 

elever i grundskolans senare år och deras läsning av böcker. Rapporten består av två delar: en 

enkätundersökning där 1168 elever svarat på frågor om sina läsvanor, och en kvalitativ 

undersökning med djupintervjuer av 15 lärare. Vi kommer att koncentrera oss på den första 

delen, i vilken LR konstaterar att eleverna läser mycket lite. Bland annat kommer de fram till 

att ”16 procent av eleverna anger att de inte läser böcker utanför skolan” och att 18 procent 

”aldrig läser böcker i skolan” (Läsa för att lära – undersökning av elevers läsvanor och 

lärares förutsättningar att arbeta med läsning i skolan, 2005:3. Lärarnas Riksförbund). I den 

mån de läser är ungdomsböcker och äventyrsböcker de mest populära genrerna. Vad gäller 

den könsmässiga spridningen kan utläsas att flickor föredrar böcker om kärlek medan 

pojkarna tenderar att välja fantasyböcker och serietidningar (Läsa för att lära, 2005:3). 

Vår egen läsvane- och attitydundersökning (Axéll & Wister, 2007) visade tydliga 

skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller såväl attityder till läsning som hur mycket och 

vad eleverna läser. 71 procent av flickorna i den undersökningen angav att de tycker om att 

läsa, medan endast 59 procent av pojkarna hade samma inställning. Den visade också att ”mer 

än tre gånger så många pojkar som flickor […] inte läser alls på fritiden” (Axéll & Wister, 

2007:2). Enligt undersökningen läser pojkar fantasyböcker medan flickorna läser 

ungdomsböcker. De slutsatser vi drog var att skillnaderna beror på ”att det saknas adekvat 

litteratur för tonårspojkar, att pojkar finner det svårt och tråkigt att läsa, och att könsrollerna 

står i vägen för pojkarnas inträde i den litterära världen” (Axéll & Wister, 2007:2).   
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Rudolf Antoni (2003) presenterar i ”Boken – ett avslutat kapitel?” (I: Fåfängans marknad, 

Holmberg, S. & Weibull, L (red.) SOM-institutet, Göteborgs universitet) resultatet av 

undersökningar som visar att 14 procent av svenskarna aldrig läser böcker, och att skillnaden 

mellan hur mycket män och kvinnor läser är stor: ”År 2002 [var] hälften av kvinnorna 

frekventa bokläsare medan en knapp tredjedel av männen [var] det” (Antoni, 2003:217). 

Antonis undersökningar visar också att skillnaden i läsvanor är anmärkningsvärt stor mellan 

hög- och lågutbildade män och kvinnor. 63 procent av de högutbildade kvinnorna läser ofta, 

medan endast 37 procent av de lågutbildade gör detsamma. Bland männen är skillnaden ännu 

större: 19 procent av de lågutbildade och 45 procent av de högutbildade läser ofta (s. 219).  

Enligt den enkätundersökning som Göteborgs-Posten genomfört bland elever i årskurs nio 

i Göteborg läser hälften av pojkarna inte alls. Dessa pojkar har också i allmänhet en negativ 

inställning till böcker (Strömberg, H. ”Tonårskillar väljer bort böckerna”. Göteborgs-Posten. 

2004-06-16). 

I artikeln ”Pojkar – förlorare i bokflödet” hävdar Eva Parkrud (Göteborgs-Posten, 1998-

10-23) att en del av förklaringen till att pojkar läser betydligt mindre än flickor är att det 

saknas litteratur som lockar tonårspojkar. Hon påstår också att det anses omanligt att läsa, och 

att även detta kan ha en inverkan på pojkars attityd gentemot litteratur.  

Även Magnus Haglund behandlar problemet med bristen på passande litteratur för unga 

pojkar. Medan kritiker och bokförläggare anser att ungdomslitteraturen ska vara anpassad till 

unga läsare, i.e. förmedla ”positiva förebilder [och inte vara] för komplicerad eller 

destruktiv”, menar författarna själva att ungdomar behöver se även de mörka sidorna av 

samhället, och att litteraturen inte bör vara tillrättalagd (”Befria ungdomsboken”. Barn + 

ungdom, 2004, nummer 2, s. 6 f).  

Sten Furhammar (1997, Varför läser du?. Stockholm: Carlsson) behandlar i sin bok bland 

annat vilken funktion läsningen fyller i olika åldrar och vad som händer med barns läslust när 

de når tonåren. Han konstaterar att den som slutar läsa i tonåren inte hittar tillbaka till 

böckerna senare i livet. 

Ann-Christine Brunnström har på uppdrag av Göteborgs stad genomfört undersökningen 

Mer nytta än nöje – en undersökning av invandrade göteborgares syn på 

biblioteksverksamheten (2005, Göteborgs stad, Kultur) i vilken hon undersökt invandrares 

utnyttjande av och åsikter om bibliotekens tjänster. Hon konstaterar att invandrare generellt är 

flitiga biblioteksbesökare, och att de använder biblioteket på två sätt: till nytta, för att lära sig 

svenska, och till nöje, genom att bland annat låna böcker på det egna modersmålet. 
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Sven Wernström påpekar i ”Skrivandets hantverk” (1991, I: Skrivpedagogik. Gun 

Malmgren och Carin Sandqvist (red.). Lund: Studentlitteratur. s. 184-201) att läsandet är 

oerhört viktigt för växande människor. Han menar att vi är tre olika typer av läsande 

människor. Som arbetande människor läser vi instruktionsböcker och dylikt, som medborgare 

läser vi tidningar, och som medmänniskor läser vi skönlitteratur. 

 

3. Metod och material 

Vi har genomfört en större enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans andra år. För 

att få en så stor spridning som möjligt utifrån de variabler vi har med i undersökningen, har vi 

vänt oss till informanter i såväl studieförberedande som yrkesförberedande gymnasieprogram. 

För att få en bra könsmässig spridning har vi i största möjliga mån vänt oss till studie- och 

yrkesförberedande program med manlig såväl som kvinnlig dominans. Till de 

yrkesförberedande programmen med manlig dominans har vi räknat fordonsprogrammet samt 

industriprogrammet, medan vi räknat omvårdnadsprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet som kvinnligt dominerade yrkesförberedande program. Beträffande 

studieförberedande program har vi valt ut teknikprogrammet och IT-programmet som manligt 

dominerade, och samhällsvetenskapsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet som 

kvinnligt dominerade. Den exakta könsfördelningen för respektive program återfinns i  

bilaga 4.  

Undersökningen genomfördes på tre gymnasieskolor i en medelstor stad i Mälardalen 

under tiden 20 september till 4 december 2007. Vi har själva närvarat vid samtliga 

enkättillfällen. Totalt har 153 elever svarat på enkäten. 

För att kunna kategorisera eleverna har vi ställt ett antal bakgrundsfrågor. Dessa frågor 

gällde vilket kön eleverna har, huruvida de eller någon av eller båda deras föräldrar är födda i 

Sverige, samt vilka yrken deras föräldrar har1. Cirka 60 procent av informanterna var pojkar 

och 40 procent flickor. Knappt tio procent var själva födda utomlands, cirka 18 procent hade 

två utlandsfödda föräldrar och nästan 30 procent hade en förälder som var född i ett annat 

land än Sverige. 57 procent av eleverna har två föräldrar som saknar akademisk utbildning, 33 

procent har en akademiskt utbildad förälder och knappt tio procent har två föräldrar med 

högre utbildning. Dessutom har vi kategoriserat eleverna utifrån vilken programtyp de går, 

genom att märka enkäterna med det aktuella programmets namn. Nära 48 procent av 

                                                 
1 Se avsnittet Etiska betänkanden för indelning. 
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informanterna går ett yrkesförberedande program, medan drygt 52 procent går ett 

studieförberedande.  

Vidare i enkäten har vi ställt en attitydfråga och ett antal frågor om läsvanor. Vi har räknat 

frågan ”Tycker du om att läsa?” som attitydfråga. Frågorna ”Brukar du läsa böcker på 

fritiden?”, ”Om du läser böcker på fritiden, hur många läser du på ett år?”, ”Har du läst en bok 

den senaste månaden?”, ”Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast?”, 

”Hur får du oftast tag på böcker?” och ”Vilken bok läste du senast?”, med följdfrågan ”Hade 

du valt den själv och läste den enbart på fritiden?”, har vi räknat som läsvanefrågor. De flesta 

av frågorna hade ja eller nej som svarsalternativ. Undantagen var ”Om du läser böcker på 

fritiden, hur många läser du på ett år?”, där alternativen bestod av Färre än 1, 1-3, 4-6, 7-10, 

10-15 samt Fler än 15; ”Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast?”, där 

ett antal genrer fanns att välja mellan2 och ”Hur får du oftast tag på böcker?”3. Dessutom 

frågade vi eleverna om deras föräldrar brukade läsa för dem när de var små. Till frågan fanns 

alternativen ja ibland, ja ofta och nej.   

Vi redovisar svaren på frågorna i form av diagram i resultatdelen för att tydliggöra de 

skillnader som finns i materialet. De exakta siffrorna redovisas i tabellform i bilaga 2-5.  

 

3.1 Kritik av metod och material  

Vi är medvetna om de svårigheter som finns när det gäller att utforma enkäter. Frågor som 

ställs skriftligt lämnar alltid utrymme för tolkning, och de svarsalternativ som lämnas kan 

vara otydliga. Ett exempel är alternativet ”Romaner” under frågan om elevernas favoritgenrer. 

Flera av de andra alternativen är också romaner, men för att täcka in de romaner som inte lätt 

låter sig kategoriseras valde vi, liksom Lärarnas Riksförbund, att ha med det alternativet. 

Beträffande frågor av ja- eller nej-karaktär har vi valt att inte erbjuda eleverna något alternativ 

däremellan, för att få ett tydligt resultat. Det har medfört att vissa informanter valt att själva 

skriva in exempelvis ”ganska mycket” eller ”ibland” mellan de förtryckta alternativen. Dessa 

svar har vi helt enkelt valt att redovisa som ogiltiga.  

I samband med de frågor där flera svarsalternativ fanns har vi skriftligt informerat 

informanterna om vilket maximalt antal alternativ som var tillåtna. Dock informerade vi även 

muntligt om detta först efter ett par insamlingstillfällen, vilket medfört att ett relativt stort 

                                                 
2 Se bilaga 1. Eleverna fick välja max tre alternativ på denna fråga. Då det fanns ett stort antal genrer att välja 
mellan ansåg vi att det kunde vara svårt för eleverna att endast välja en. Samtidigt vore fler svar per informant 
mycket svårhanterligt. 
3 Se bilaga 1 för alternativ. Eleverna fick välja max ett alternativ på denna fråga. 
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antal elever vid de första tillfällena missuppfattat instruktionerna och besvarat vissa frågor 

felaktigt. Detta kan naturligtvis ha påverkat utfallet av de aktuella frågorna. 

Vidare har även ett misstag smugit sig in i svarsalternativen till frågan ”Om du läser 

böcker på fritiden, hur många läser du på ett år?”. Här förekommer talet 10 två gånger, 

eftersom ett alternativ lyder 7-10 och ett annat 10-15. Det korrekta hade varit att det senare 

alternativet varit 11-15, men detta har vi försummat i utformningen av enkäten.  

Trots de tidigare nämnda ansträngningarna för att få en jämn könsfördelning finns en 

manlig dominans bland informanterna. Cirka 60 procent är pojkar medan flickorna utgör 

ungefär 40 procent av populationen. Detta kan givetvis ha påverkat resultaten, men då det 

totala antalet informanter är relativt stort bedömer vi att detta inte är ett avgörande problem. 

I somliga kategorier, som exempelvis flickor med två akademiskt utbildade föräldrar, är 

urvalet mycket litet, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser. Detta är emellertid svårt att 

undvika, då det i mångt och mycket är en återspegling av samhället i stort. 

 

3.2 Etiska betänkanden 

När det gäller kategorisering av eleverna utifrån klasstillhörighet har vi valt att använda 

variablerna typ av gymnasieprogram samt föräldrars utbildningsbakgrund. Begreppet klass är 

prekärt, eftersom det i dagens samhälle är svårt att dra klara gränser mellan exempelvis en 

arbetare och en lägre tjänsteman. Vi har därför utgått ifrån vilken grad av akademisk 

utbildning föräldraparen har. Efter överväganden har vi valt att inte fråga eleverna huruvida 

deras föräldrar utbildat sig vid högskola eller universitet, utan istället frågat vilka yrken de 

har. Utifrån detta har vi kategoriserat svaren enligt de normala utbildningskraven för 

respektive yrke. Här finns gränsdragningsproblem, då exempelvis en ekonom kan vara såväl 

gymnasie- som högskoleutbildad. Vi har delat in informanterna i tre kategorier: ”ingen 

förälder akademiker”, ”en förälder akademiker” och ”båda föräldrar akademiker”. 

Även indelning efter etnisk bakgrund är svår att göra. Dels kan det vara känsligt för 

eleverna, dels är det svårt att avgöra vilka gränsdragningar man ska göra. Vi har valt att räkna 

de elever som angett att de själva eller någon av deras föräldrar är född utomlands som elever 

med utländsk bakgrund, men vi redovisar dem som tre grupper. Enligt Meddelanden i 

samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (Statistiska Centralbyrån, 2002:3) 

rekommenderas att man räknar de personer som själva är födda utomlands samt de vars båda 

föräldrar är det som personer med utländsk bakgrund. Vi anser att det är intressant att även 

titta närmre på dem vars ena förälder är invandrare, för att se om det finns skillnader gentemot 

de ”helsvenska” eleverna.  
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Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har fyra huvudkrav när det gäller 

individskydd i forskningssammanhang: informationskravet, som innebär att ”forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”; 

samtyckeskravet, ett krav på att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan”; konfidentialitetskravet, som lyder ” uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”; samt nyttjandekravet, vilket 

innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999, 

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf. 2008-02-20. s. 2-4). Informationskravet 

har vi uppfyllt genom att vid varje datainsamlingstillfälle muntligen upplysa informanterna 

om syftet med vårt arbete. Vi har också försäkrat oss om våra informanters samtycke genom 

att informera dem om att deltagandet var frivilligt. Vi har uppfyllt kravet på konfidentialitet 

dels genom att ombesörja att enkätsvaren var anonyma, dels genom att förvara svaren på 

platser endast vi hade tillgång till. I presentationen har vi avidentifierat svaren så att de 

svårligen kan spåras till de aktuella skolorna. Vi har dessutom använt informationen enbart till 

detta examensarbete. 

 

3.3 Avgränsning av material 

I inledningsskedet av undersökningen hade vi för avsikt att låta frågan ”Läste dina föräldrar 

för dig när du var liten?” utgöra ytterligare en variabel för kategorisering, för att se om detta 

har någon inverkan på elevernas läsvanor och attityder till läsning. Det blev emellertid under 

arbetets gång uppenbart för oss att införandet av ytterligare variabler skulle göra uppsatsen 

alltför omfattande. Därför har vi valt att endast redovisa svaren på denna fråga i förhållande 

till övriga variabler. 

Två frågor som finns i enkäten har vi valt att inte redovisa alls i uppsatsen. Det handlar om 

”Vilket är ditt förstaspråk?” och ”Vilket språk läser du oftast på?”. Tanken med dessa frågor 

var att ta reda på om de elever som har ett annat förstaspråk än svenska läser på sitt 

modersmål eller på svenska. Det var dock ett mycket litet antal elever som angav att de läste 

på ett annat språk än svenska, varför vi inte kunde dra några slutsatser utifrån detta.  

Frågan ”Har du någon favoritförfattare eller favoritbok?” var tänkt att tjäna som en 

indikator för elevernas litterära intresse, men efter överväganden har vi kommit till den 

slutsatsen att man mycket väl kan ha en favoritlitteratur även om ens intresse för läsande är 
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svalt. Vidare kan likaledes ett stort intresse resultera i ett större antal favoriter. Vi har därför 

valt att endast redovisa svaren på denna fråga i bilagorna.  

 

4. Resultat 

4.1 Attityder till läsning 

4.1.1. Resultat utifrån kön 

Den första fråga vi ställde i enkäten var attitydfrågan ”Tycker du om att läsa?”. Endast knappt 

hälften av pojkarna, 47,2 %, uppgav att de tycker om att läsa, medan hela 85,5 % av flickorna 

hade samma inställning. Två av pojkarna valde att inte besvara denna fråga.  
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4.1.2 Resultat utifrån etnisk härkomst 

Av de 14 utlandsfödda eleverna svarade åtta, eller 57,1 %, ja på frågan ”Tycker du om att 

läsa?”. Av de elever vars båda föräldrar är födda utanför Sverige, medan de själva är födda i 

Sverige, svarade 81,1 % ja. 66,7 % av de elever vars ena förälder är född utomlands gav 

samma svar. Som jämförelse anges i diagrammet att bland hela populationen gav 62,9 % ett 

jakande svar på frågan. 
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Diagram 2 
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4.1.3 Resultat utifrån programtyp 

Av de pojkar som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram (PY) har 21,3 % angett att de 

tycker om att läsa. Av flickorna inom samma programtyp (FY) har 84 % samma inställning. 

En sammanslagning av de båda könen inom de yrkesförberedande programmen visar att  

43,1 % av informanterna tycker om att läsa. En pojke har valt att inte besvara frågan.  

Inom de studieförberedande programmen tycker 76,2 % av pojkarna (PS) och 86,5 % av 

flickorna (FS) om att läsa. Totalt har 81 % av de elever som går ett studieförberedande 

gymnasieprogram angett att de tycker om att läsa. En pojke och en flicka har inte svarat. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

Ja Nej

Tycker du om att läsa?

PY

FY

PS

FS

 

 

4.1.4 Resultat utifrån föräldrars utbildningsbakgrund 

Av de pojkar vars båda föräldrar saknar akademisk utbildning har 47,7 % angett att de tycker 

om att läsa, medan 80,5 % av flickorna inom den kategorin gett samma svar. Sammantaget 

svarade 63,5 % av samtliga elever i kategorin ja på frågan ”Tycker du om att läsa”.  

44,1 % av de pojkar som har en förälder med akademisk utbildning svarade ja på frågan, 

medan motsvarande siffra för flickorna är 93,8 %. En sammanslagning av de båda könen visar 

att 60 % av informanterna i denna kategori tycker om att läsa.  

Precis hälften av de pojkar som har två akademiskt utbildade föräldrar har angett att de 

tycker om att läsa, medan en klar majoritet, 83,3 %, av flickorna angett detsamma. Av 

samtliga informanter i kategorin har 64,3 % svarat ja på frågan. En pojke har valt att inte 

svara. 

Diagram 3 
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4.2 Läsvanor 

4.2.1 Resultat utifrån kön 

Den första läsvanefråga vi ställde var ”Brukar du läsa böcker på fritiden?”. På denna fråga 

svarade 30,3 % av pojkarna och 80,3 % av flickorna ja. Två pojkar och en flicka har inte 

besvarat frågan. 
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Den andra frågan löd ”Om du läser böcker på fritiden, hur många läser du på ett år?”. 46,1 % 

av pojkarna och 14,5 % av flickorna angav att de läser färre än en bok per år. 28,6 % av 

pojkarna och 29 % av flickorna svarade att de läser 1-3 böcker på ett år. 4-6 böcker per år 

läser 13,2 % av pojkarna och 27,4 % av flickorna. 7,7 % av pojkarna har angett att de läser  

7-10 böcker på ett år, medan 11,3 % av flickorna läser lika mycket. 2,2 % av pojkarna och 

11,3 % av flickorna har angett att de läser 10-15 böcker per år. Endast 2,2 % av pojkarna läser 

fler än 15 böcker, medan 6,5 % av flickorna läser samma mängd. 

 

Diagram 4 

Diagram 5 
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På frågan ”Har du läst en bok den senaste månaden?” svarade 51,1 % av pojkarna och 72,6 % 

av flickorna ja. En pojke har valt att inte svara på frågan. 
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Vi bad eleverna ange vilka genrer de oftast läser. Populärast bland pojkarna visade sig 

deckare vara: 41,9 % angav att de läser deckare oftast. Näst populärast är fantasy (40,5 %) 

och därefter ungdomsböcker (33,8 %). Bland flickorna är romaner den mest populära genren 

(51,7 %), följd av deckare (48,3 %) och ungdomsböcker (44,8 %). 17 av pojkarnas och fyra 

av flickornas svar var ogiltiga.  

Diagram 6 

Diagram 7 
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Pojkar får oftast tag på böcker genom skolan. 28,8 % har uppgett att det är det vanligaste 

sättet på vilket de får tag på böcker. Näst vanligast (20,6 %) är att de köper dem i en 

bokhandel. Hela 18 pojkar har besvarat frågan felaktigt.  

Bland flickorna var inköp i bokhandel det vanligaste sättet att få tag på böcker. 34,6 % av 

flickorna har valt detta alternativ. På andra plats (18,2 %) återfinns lån på biblioteket. Sju 

flickor har avgett ogiltiga svar. 
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Slutligen bad vi eleverna ange om de själva valt den bok de läste senast, och om de enbart 

läste den på fritiden4. 39,5 % av pojkarna hade valt sin senast lästa bok själva och läste den 

enbart på fritiden. 65,5 % av flickorna gav samma svar. Tio pojkar och sju flickor valde att 

inte svara på frågan. 

                                                 
4 I enkäten (bilaga 1) var dessa frågor en följdfråga till ”Vilken bok läste du senast?”, och var utformade som en 
enda fråga. 

Diagram 8 

Diagram 9 
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4.2.2 Resultat utifrån etnisk härkomst 

På frågan ”Brukar du läsa böcker på fritiden?” har 38,5 % av de utlandsfödda eleverna svarat 

ja. En elev har avstått. Av de elever vars båda föräldrar är födda i ett annat land än Sverige 

har 54,5 % svarat ja, medan 61,1 % av eleverna med en utlandsfödd förälder gett samma svar. 

Som en jämförelse kan sägas att 50,7 % av hela populationen svarade att de brukar läsa 

böcker på fritiden.  
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28,6 % av de utlandsfödda informanterna har angett att de läser färre än en bok per år, medan 

36,4 % av de elever vars båda föräldrar är födda utomlands och 33,3 % av de med en 

utlandsfödd förälder svarat likadant. 33,3 % av det totala antalet informanter hamnade i 

samma kategori.  

28,8 % av hela populationen har angett att de läser 1-3 böcker per år. Samma siffror för de 

utlandsfödda eleverna är 42,9 %. 36,4 % av de med två utlandsfödda föräldrar och  

5,6 % av de elever vars ena förälder är född utomlands har angett samma svar. 

Diagram 11 

Diagram 10 
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21,4 % av de elever som är födda utomlands läser 4-6 böcker på ett år, medan ingen av de 

elever vars båda föräldrar är utlandsfödda läser samma antal böcker. Av dem vars ena förälder 

är född i ett annat land än Sverige läser 16,7 % 4-6 böcker per år, medan 19 % av 

undersökningens alla informanter gett samma svar.  

Varken de utlandsfödda eleverna eller de elever vars båda föräldrar är utlandsfödda har 

angett att de läser 7-10 böcker per år. Däremot läser 22,2 % av de med en utlandsfödd förälder 

så mycket. I relation till detta har 9,2 % av den totala populationen svarat samma sak. 

7,1 % av de elever som är födda utanför Sverige läser 10-15 böcker på ett år, medan  

18,2 % av dem vars båda föräldrar är födda utomlands läser så mycket. Av de elever vars ena 

förälder är utlandsfödd har 16,7 % angett att de läser samma mängd böcker. I relation till 

dessa siffror kan sägas att 5,9 % av det totala antalet informanter hamnar i denna kategori. 

Bland dem som läser allra mest, fler än 15 böcker per år (3,9 % av populationen), återfinns 

ingen av de utlandsfödda eleverna. Däremot har 9,1 % av dem vars båda föräldrar är födda 

utomlands, och 5,6 % av de med en utlandsfödd förälder angett att de läser så mycket.  
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När vi frågade om eleverna läst en bok den senaste månaden svarade 64,3 % av de 

utlandsfödda ja. Av dem vars båda föräldrar är födda utomlands svarade 54,5 % ja, och  

66,7 % av de elever vars ena förälder är utlandsfödd angav att de läst en bok den senaste 

månaden. Motsvarande siffror för den totala populationen är 59,9 %.   

Diagram 12 
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De bokgenrer som var mest populära bland de utlandsfödda eleverna var deckare och 

romaner. 33,3 % har angett att de läser någon av dessa genrer oftast. Därefter följer 

ungdomsböcker, skräck, böcker om kärlek samt annat (exempelvis ”manga”) med 25 % 

vardera. Två av svaren var ogiltiga. 

Bland de elever vars båda föräldrar är födda utanför Sverige var romaner den mest 

populära genren. 83,3 % har angett att de läser romaner oftast. Därefter följer deckare och 

skräck med 50 % vardera. Fem informanter har angett ogiltiga svar. 

Fantasy och deckare var populärast bland elever med en utlandsfödd förälder. 43,8 % av 

dessa elever har angett en av de båda genrerna bland dem de oftast läser. 37,5 % läser oftast 

romaner, och 25 % läser ungdomsböcker respektive skräckböcker oftast. Två av svaren från 

dessa informanter var ogiltiga. 

Bland det totala antalet informanter var genren deckare den populäraste (44,7 %), följd av 

ungdomsböcker (38,6 %) samt fantasy och romaner (båda 32,6 %). 
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Bland de utrikes födda informanterna var det vanligaste svaret att de oftast får tag på böcker 

genom att låna dem på biblioteket. 41,7 % av de eleverna angav att de oftast lånar böcker på 

biblioteket. Det näst vanligaste svaret (16,7 %) var att de köper böcker i bokhandeln. Två 

elever gav ogiltiga svar. 

Även bland elever med två utlandsfödda föräldrar var lån på biblioteket vanligast 

förekommande. 37,5 % valde detta alternativ. På en delad andraplats med 25 % av svaren 

kom köp i bokhandel och att man får böcker genom skolan. Tre av eleverna svarade felaktigt. 

Bland de elever vars ena förälder är född i ett annat land än Sverige var det vanligaste 

svaret att de oftast köper böcker i bokhandeln. 40 % angav detta. Det näst vanligaste svaret 

(20 %) var lån på biblioteket. Tre av svaren var ogiltiga.  

Bland den totala populationen var inköp i bokhandeln det vanligast förekommande svaret. 

26,6 % av samtliga informanter valde detta alternativ.  

Diagram 14:2 
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46,2 % av de utlandsfödda eleverna svarade ja på frågan om de hade valt sin senast lästa bok 

själva, och enbart läst den på fritiden. 30 % av dem med två utlandsfödda föräldrar och 40 % 

av de elever vars ena förälder är född utomlands angav samma svar. En utlandsfödd elev, en 

med två utlandsfödda föräldrar samt tre av eleverna med en utlandsfödd förälder valde att inte 

svara. Ekvivalenta siffror för hela populationen i undersökningen är 50 % ja.  
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4.2.3 Resultat utifrån programtyp 

Inom de yrkesförberedande programmen angav 14,9 % av pojkarna och 80 % av flickorna att 

de brukar läsa böcker på fritiden. Totalt svarade 37,5 % av eleverna inom de 

yrkesförberedande programmen ja på frågan. En pojke har inte avgivit något svar alls.  

Diagram 16 

Diagram 15 



 22

När det gäller eleverna i de studieförberedande programmen har 47,6 % av pojkarna och 

72,2 % av flickorna svarat att de brukar läsa böcker på fritiden. Sammantaget har 57,5 % av 

samtliga elever som går ett studieförberedande program angett att de brukar läsa böcker på 

fritiden. 
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På frågan hur många böcker eleverna läser på ett år svarade 60,4 % av pojkarna inom de 

yrkesförberedande programmen att de läser färre än en bok per år, medan endast 16 % av 

flickorna inom den programtypen gav samma svar. Totalt har 45,2 % av alla informanter som 

går ett yrkesförberedande program svarat att de läser färre än en bok om året.  

Inom de studieförberedande programmen uppgav 30,2 % av pojkarna och 13,5 % av 

flickorna att de läser färre än en bok om året. En sammanslagning av pojkar och flickor visar 

att 22,5 % av alla informanter i de studieförberedande programmen läser färre än en bok per 

år. 

33,3 % av pojkarna och 28 % av flickorna inom de yrkesförberedande programmen läser 

1-3 böcker på ett år. Totalt har 31,5 % av eleverna uppgett att de läser 1-3 böcker per år. 

Inom de studieförberedande programmen har 23,2 % av pojkarna och 29,7 % av flickorna 

uppgett att de läser 1-3 böcker per år. Sammantaget svarade 26,3 % av samtliga informanter 

som går ett studieförberedande program att de läser 1-3 böcker på ett år.  

4-6 böcker om året läser 2,1 % av pojkarna inom de yrkesförberedande programmen, 

medan hela 24 % av flickorna inom samma programtyp läser samma mängd. Vid en 

sammanslagning av de båda könens svar visar det sig att 9,6 % av informanterna läser 4-6 

böcker per år.  

Diagram 17 
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Inom de studieförberedande programmen läser 25,6 % av pojkarna och 29,7 % av flickorna 

4-6 böcker på ett år. Totalt har 27,5 % av de informanter som går ett studieförberedande 

program uppgett att de läser 4-6 böcker om året.  

4,2 % av pojkarna och 8 % av flickorna som går ett yrkesförberedande program läser 7-10 

böcker per år. 5,5 % av samtliga informanter inom de yrkesförberedande programmen har 

angett att de läser så mycket. 

Av de pojkar som går ett studieförberedande program läser 11,6 % 7-10 böcker om året, 

medan 13,5 % av flickorna inom samma programtyp läser lika mycket. Av samtliga 

informanter inom de studieförberedande programmen har 12,5 % angett att de läser 7-10 

böcker på ett år.  

Ingen av de pojkar som går ett yrkesförberedande program har angett att de läser 10-15 

böcker per år, men 16 % av flickorna läser så mycket. Det innebär att 5,5 % av det totala 

antalet informanter inom programtypen läser 10-15 böcker om året. 

Inom de studieförberedande programmen har 4,7 % av pojkarna och 8,1 % av flickorna 

angett att de läser 10-15 böcker på ett år. Sammantaget läser 6,3 % av eleverna inom denna 

programtyp 10-15 böcker per år.  

Bland dem som läser riktigt mycket, fler än 15 böcker om året, återfinns inga pojkar som 

går ett yrkesförberedande program. Däremot har 8 % av flickorna angett att de läser så 

mycket. Det betyder att 2,7 % av samtliga informanter inom de yrkesförberedande 

programmen läser så mycket. 

Av de pojkar som går ett studieförberedande program har 4,7 % angett att de läser fler än 

15 böcker per år, medan 5,4 % av flickorna läser lika mycket. 5 % av det totala antalet 

informanter inom de studieförberedande programmen har uppgett att de läser fler än 15 

böcker om året.  
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På frågan ”Har du läst en bok den senaste månaden?” har 42,6 % av pojkarna och 72 % av 

flickorna inom de yrkesförberedande programmen svarat ja. 66,7 % av det totala antalet 

informanter som går ett yrkesförberedande program har angett att de har läst en bok den 

senaste månaden. En pojke har valt att inte ge något svar. 

Bland de elever som går ett studieförberedande program har 60,5 % av pojkarna och 73 % 

av flickorna angett att de läst en bok den senaste månaden. Sammantaget har 66,3 % av 

informanterna inom de studieförberedande programmen svarat ja på frågan.  
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Den genre som var populärast bland pojkarna i yrkesförberedande program är deckare  

(37,1 %) följd av fantasy och ungdomsböcker (31,4 % vardera). 13 av pojkarna har gett 

ogiltiga svar, eller avstått från att svara.  

Även bland de flickor som går ett yrkesförberedande program var deckare den populäraste 

genren, men den delar förstaplatsen med böcker om kärlek (45,8 % vardera). Romaner var 

den näst populäraste genren (33,3 %). En flicka har svarat på frågan felaktigt.  

Bland pojkarna inom de studieförberedande programmen är fantasy den mest populära 

genren (48,7 %), följd av deckare (46,2 %) och ungdomsböcker (35,9 %). Fyra av svaren var 

ogiltiga. 

Romaner är populärast bland flickorna i studieförberedande program (64,7 %). Näst 

populärast var deckare (50 %) och därefter ungdomsböcker (41,2 %). Tre flickor har gett 

ogiltiga svar eller valt att inte svara.  

Totalt var deckare den populäraste genren inom de yrkesförberedande programmen med en 

svarsandel av 40,7 %. Även inom de studieförberedande programmen var deckare den mest 

populära genren. 47,9 % av dessa informanter angav att de oftast läser deckare. 
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På frågan hur eleverna oftast får tag på böcker svarade 35,9 % av pojkarna inom de 

yrkesförberedande programmen att de oftast får böcker genom skolan. 15,4 % uppgav att de 

flesta av böckerna de läser finns hemma. Bland flickorna var det vanligaste svaret att de oftast 

får tag på böcker genom att köpa dem i en bokhandel. 30,4 % valde det alternativet. Näst 

vanligast förekommande (21,7 %) var att de böcker de läser finns hemma. Sammanlagt 

svarade 24,2 % av informanterna inom de yrkesförberedande programmen att de oftast får tag 

på böcker genom skolan. Nio pojkar och två flickor gav ogiltiga svar. 

Bland de pojkar som går ett studieförberedande program var det vanligast förekommande 

svaret (29,4 %) att de köper böcker i bokhandeln. På andra plats med 20,6 % av svaren kom 

svaret att de får böcker genom skolan. Även bland flickorna inom programtypen var det 

vanligaste svaret att de köper sina böcker i bokhandeln: 37,5 % uppgav detta. Näst vanligast 

(21,9 %) förekommande svar var lån på biblioteket. Inom de studieförberedande programmen 

var bokhandeln det vanligaste stället att få tag på böcker: 33,3 % av alla elever inom dessa 

program valde detta alternativ.  

Diagram 20:1 

Diagram 20:2 
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Vidare frågade vi eleverna om de själva valt den senaste bok de läst, och om de enbart läste 

den på fritiden. 28,6 % av pojkarna och 87 % av flickorna inom de yrkesförberedande 

programmen svarade ja på frågan. Totalt gav 49,2 % av informanterna inom programtypen 

jakande svar. Sex pojkar och två flickor har avstått från att svara.  

Inom de studieförberedande programmen svarade 38,5 % av pojkarna och 50 % av 

flickorna att de själva valt boken och att de enbart läste den på fritiden. Av samtliga elever 

som går ett studieförberedande program svarade 43,7 % ja på frågan.  Fyra pojkar och fem 

flickor valde att inte svara.  
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4.2.4 Resultat utifrån föräldrars utbildningsbakgrund 

På frågan ”Brukar du läsa böcker på fritiden?” har 30,4 % av de pojkar vars föräldrar saknar 

universitets- eller högskoleutbildning svarat ja. 65,9 % av flickorna i kategorin har gett 

samma svar. Totalt har 47,1 % av samtliga elever utan akademiskt utbildade föräldrar uppgett 

att de brukar läsa böcker på fritiden. 

Beträffande informanter med en akademiskt utbildad förälder har 25 % av pojkarna och 

93,3 % av flickorna svarat att de brukar läsa böcker på fritiden. En sammanslagning av 

Diagram 22 

Diagram 21 
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samtliga informanters svar visar att 46,8 % av eleverna i kategorin brukar läsa böcker på 

fritiden. Två pojkar och en flicka har avstått från att svara. 

Bland de pojkar som har två akademiskt utbildade föräldrar brukar 55,6 % läsa böcker på 

fritiden, medan 83,3 % av flickorna gör detsamma. 66,7 % av samtliga informanter i 

kategorin har svarat ja på frågan.  
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39,1 % av de pojkar som inte har någon akademiskt utbildad förälder har angett att det läser 

färre än en bok på ett år, medan endast 24,4 % av flickorna i kategorin uppgett att de läser så 

lite. Av alla informanter utan högre utbildade föräldrar har 32,2 % svarat att de läser färre än 

en bok om året. 

Av de pojkar vars ena förälder har en akademisk utbildning läser 55,9 % färre än en bok 

per år, medan ingen av flickorna läser så lite. Det innebär att 38 % av det totala antalet 

informanter i kategorin läser färre än en bok om året.  

Bland dem som har två akademiskt utbildade föräldrar har 33,3 % av pojkarna men ingen 

av flickorna uppgett att de läser färre än en bok på ett år. En sammanslagning av svaren från 

samtliga elever med två akademikerföräldrar visar att 20 % läser så lite.  

1-3 böcker per år läser 32,6 % av de pojkar vars båda föräldrar saknar högre utbildning, 

medan 34,1 % av flickorna gett samma svar. 33,3 % av alla informanter i kategorin läser 1-3 

böcker på ett år. 

26,5 % av pojkarna och 18,7 % av flickorna vars ena förälder har en universitets- eller 

högskoleutbildning har svarat att de läser 1-3 böcker per år. Totalt läser 24 % av eleverna i 

kategorin 1-3 böcker om året. 

Av de pojkar som har två akademikerföräldrar har 22,2 % angett att de läser 1-3 böcker per 

år, medan 16,7 % flickorna svarat samma sak. 20 % av alla elever i kategorin har svarat så. 

         
Diagram 23 
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21,8 % av pojkarna och 14,6 % av flickorna som inte har någon akademiskt utbildad 

förälder har uppgett att de läser 4-6 böcker om året. 18,4 % av alla informanter i kategorin 

läser 4-6 böcker per år.  

5,9 % av pojkarna och 62,5 % av flickorna som har en akademikerförälder har svarat att de 

läser 4-6 böcker om året. Totalt har 24 % av eleverna i kategorin gett det svaret. 

Bland de informanter som har två akademiskt utbildade föräldrar har ingen av pojkarna, 

men 16,7 % av flickorna uppgett att de läser 4-6 böcker på ett år. Det betyder att endast 6,6 % 

av alla elever i kategorin läser 4-6 böcker per år. 

Av de pojkar som saknar akademiskt utbildade föräldrar har 6,5 % svarat att de läser 7-10 

böcker om året, medan 9,8 % av flickorna uppgett att de läser samma mängd. Sammantaget 

läser 8 % av eleverna utan akademikerföräldrar så mycket.  

Bland de elever vars ena förälder har en akademisk utbildning läser 8,8 % av pojkarna och 

6,3 % av flickorna 7-10 böcker per år. Av alla informanter i kategorin har 8 % uppgett att de 

läser 7-10 böcker om året. 

Av de pojkar vars båda föräldrar är akademiskt utbildade har 11,1 % svarat att de läser  

7-10 böcker på ett år, medan 33,3 % av flickorna i kategorin har uppgett samma sak. Totalt 

läser 20 % av dessa elever så mycket. 

Ingen av pojkarna i kategorin ”Ingen förälder akademiker” har uppgett att de läser 10-15 

böcker om året, men det har 12,2 % av flickorna gjort. Sammanlagt läser 5,7 % av eleverna i 

denna kategori 10-15 böcker på ett år.  

Inte heller bland de elever vars ena förälder är akademiker har någon av pojkarna svarat att 

de läser 10-15 böcker per år. Däremot har 6,3 % av flickorna svarat så. Alltså läser 2 % av 

alla elever med en akademikerförälder så mycket.  

22,2 % av pojkarna och 16,7 % av flickorna med två akademikerföräldrar läser 10-15 

böcker om året. Sammantaget är det 20 % av eleverna i kategorin som gett det svaret. 

Bland dem som läser mest, fler än 15 böcker på ett år, finns inga pojkar som saknar 

akademiskt utbildade föräldrar, men 4,9 % av flickorna återfinns där. 2,3 % av alla 

informanter i kategorin läser så mycket.  

Av de pojkar som har en akademikerförälder har 2,9 % uppgett att de läser fler än 15 böcker 

per år. Av flickorna har 6,3 % svarat att de läser lika mycket. Det innebär att 4 % av de elever 

vars båda föräldrar har en akademisk utbildning läser fler än 15 böcker om året. 

Av sönerna till två akademiker läser 11,1 % fler än 15 böcker på ett år, medan 16,7 % av 

döttrarna läser lika mycket. Totalt läser 13,3 % av de informanter vars båda föräldrar studerat 

på universitet eller högskola fler än 15 böcker om året. 
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52,2 % av pojkarna och 63,4 % av flickorna som inte har någon akademiskt utbildad förälder 

hade läst en bok den senaste månaden. 57,5 % av alla informanter i kategorin uppgav detta. 

Bland de elever som har en akademiskt utbildad förälder svarade 52,9 % av pojkarna och 

12,5 % av flickorna att de läst en bok den senaste månaden. Totalt svarade 40 % av dessa 

elever ja på frågan. 

75 % av pojkarna och 83,3 % av flickorna med två akademikerföräldrar hade läst en bok 

den senaste månaden. 78,6 % av samtliga elever med två akademiskt utbildade föräldrar 

svarade ja på frågan. En pojke gav inget svar. 
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Den populäraste genren bland pojkar vars föräldrar saknar akademisk utbildning var fantasy. 

43,9 % har uppgett att fantasy är en av de genrer de oftast läser. På andra plats kom deckare 

(41,5 %) och därefter ungdomsböcker (34,1 %). Bland flickorna var ungdomsböcker den mest 

populära genren (47,4 %). Näst populärast var romaner och böcker om kärlek (44,7 % 

vardera). Den genre som var mest populär bland alla elever i kategorin var deckare. 41,8 % 
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har angett den som en av de genrer de oftast läser. Fem pojkar och tre flickor gav ogiltiga 

svar. 

Bland pojkar vars ena förälder har en akademisk utbildning var deckare den genre som 

förekom flest gånger bland svaren. 37 % hade kryssat för den. Näst vanligast förekommande 

var fantasy (33,3 %), följd av ungdomsböcker (29,6 %). Även bland flickorna var deckare den 

mest populära genren, men den delar förstaplatsen med ungdomsböcker (57,1 % vardera). På 

en delad andraplats återfinns fantasy och romaner (50 % vardera). Bland samtliga elever var 

deckare den genre som flest angett som den de oftast läser (43,9 %). Sju pojkar och två flickor 

gav ogiltiga svar. 

Beträffande ungdomar med föräldrar som båda bedrivit högre studier kan sägas att 

pojkarnas favoritgenrer var deckare och ungdomsböcker (60 % vardera) följd av fantasy och 

klassiker (båda 40 %). Bland kohortens flickor var romaner den absolut populäraste genren 

med 83,3 % av kryssen. Skräck och böcker om kärlek följde sedan med 33,3 % vardera. 

Samtliga elevers favoritgenrer var deckare tillsammans med romaner (båda 40 %). Fyra 

pojkar gav ogiltiga svar.  
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På frågan hur eleverna oftast får tag på böcker svarade 27,5 % av de pojkar som saknar 

akademiskt utbildade föräldrar att de oftast får böcker genom skolan.  Det näst vanligaste 

svaret (20 %) var inköp i bokhandel. Bland flickorna i samma kategori var det vanligaste 

svaret att de oftast får tag på böcker genom att köpa dem i en bokhandel. 30,7 % valde det 

alternativet. Näst vanligast förekommande (20,5 %) var att de lånar böcker på biblioteket. 

Sammanlagt svarade 25,3 % av informanterna utan akademiskt utbildade föräldrar att de 

oftast får tag på böcker i bokhandeln. Sex pojkar och två flickor gav ogiltiga svar. 

Bland de pojkar som har en förälder med akademisk utbildning var det vanligast 

förekommande svaret (30,8 %) att de får tag på böcker genom skolan. På andra plats med  

26,9 % av svaren kom svaret att böckerna finns hemma. Bland flickorna inom samma 

kategori var det vanligaste svaret att de köper sina böcker i bokhandeln: 35,7 % uppgav detta. 

Näst vanligast förekommande svar var lån på biblioteket och får i present (14,3 % vardera). 

Sammanlagt var köp i bokhandeln det vanligaste alternativet (25 %) bland informanterna med 

en förälder som utbildat sig på högskola eller universitet. Åtta pojkar och två flickor gav 

ogiltiga svar.   

Beträffande informanter med två akademiskt utbildade föräldrar var det vanligaste svaret 

bland pojkarna köp i bokhandeln och lån på biblioteket (40 % vardera). På andra plats kom 

alternativet genom skolan med 20 %. Bland flickorna i denna kategori var köp i bokhandeln 

vanligast (40 %). Sammantaget var köp i bokhandeln även i denna kategori det vanligaste 

alternativet (40 %). Fyra pojkar och en flicka gav ogiltiga svar.  

Diagram 26:2 
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Slutligen frågade vi eleverna om de själva valt den senaste bok de läst, och om de enbart läste 

den på fritiden. 28,6 % av pojkarna och 68,6 % av flickorna med föräldrar som saknar 

akademisk utbildning svarade ja på frågan. Fyra pojkar och sex flickor har avstått från att 

svara. 46,8 % av hela kohorten svarade ja.  

Vad gäller elever med en förälder som studerat vid universitet eller högskola svarade  

34,5 % av pojkarna och 66,7 % av flickorna ja. Fem pojkar och en flicka valde att inte svara. 

Totalt svarade 45,5 % av eleverna i denna grupp att de själva valt den senaste bok de läst och 

att de läste den enbart på fritiden.  

Bland eleverna med två akademiskt utbildade föräldrar svarade 55,6 % av pojkarna och  

Diagram 27:1 
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50 % av flickorna att de själva valt boken och att de enbart läste den på fritiden. Av samtliga 

elever i denna kohort svarade 53,3 % ja på frågan.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Ja Nej

Senast lästa bok: Hade du valt den själv och läste den enbart på fritiden?

Pojkar: Ingen förälder

akademiker

Flickor: Ingen

förälder akademiker

Pojkar: En förälder

akademiker

Flickor: En förälder

akademiker

Pojkar: Båda föräldar

akademiker

Flickor: Båda

föräldar akademiker

 

 

4.3 Tidiga erfarenheter av litteratur 

Vi frågade eleverna om deras föräldrar brukade läsa för dem när de var små, och vi gav dem 

tre alternativ: ja ibland, ja ofta och nej.  

 

4.3.1 Resultat utifrån kön 

Av pojkarna uppgav 65,5 % att deras föräldrar läste för dem ibland och 26,7 % att de ofta 

läste för dem, medan 7,8 % svarade att deras föräldrar inte läste för dem. 34,4 % av flickornas 

föräldrar läste för dem ibland och 50,8 % gjorde det ofta. 14,8 % har uppgett att deras 

föräldrar inte läste för dem när de var små. En pojke och en flicka har valt att inte besvara 

frågan.  
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4.3.2 Resultat utifrån etnisk härkomst 

Av de elever som är födda utomlands har 57,1 % svarat att deras föräldrar ibland läste för 

dem när de var små. 28,6 % uppgav att deras föräldrar ofta läste för dem, medan 14,3 % 

svarade att de inte alls läste för dem.  

40 % av eleverna med två utlandsfödda föräldrar uppgav att deras föräldrar läste för dem 

ibland, medan 20 % svarade att de gjorde det ofta. 40 % blev inte lästa för. En elev har inte 

svarat. 

Av de elever vars ena förälder är född i ett annat land än Sverige angav 61,1 % att deras 

föräldrar läste för dem ibland. 33,3 % svarade att föräldrarna ofta läste för dem och 5,6 % att 

de inte läste för dem alls. 

Av samtliga elever som deltagit i undersökningen uppgav 53 % att deras föräldrar läste för 

dem ibland, 36,4 % att de ofta läste för dem och 10,6 % att deras föräldrar inte brukade läsa 

för dem.  
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4.3.3 Resultat utifrån programtyp 

Av pojkarna inom de yrkesförberedande programmen uppgav 66,7 % att deras föräldrar läste 

för dem ibland när de var små. 27,1 % svarade att deras föräldrar ofta läste för dem och 6,2 % 

att de inte alls läste för dem. 40 % av flickorna har svarat att föräldrarna läste för dem ibland, 

48 % uppgav att de gjorde det ofta och 12 % att de inte gjorde det. Sammanlagt svarade  

57,5 % av informanterna att deras föräldrar läste för dem ibland, 34,2 % att de ofta gjorde det 

och 8,2 % att föräldrarna inte brukade läsa för dem. 

Inom de studieförberedande programmen uppgav 64,3 % av pojkarna att deras föräldrar 

läste för dem ibland. 26,2 % svarade att föräldrarna ofta läste för dem och 9,5 % att de inte 

gjorde det alls. 30,5 % av flickorna svarade ja, ibland, 52,8 % ja, ofta och 16,7 % svarade nej. 
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Av alla elever inom programtypen uppgav 48,7 % att deras föräldrar brukade läsa för dem 

ibland. 38,5 % svarade att föräldrarna ofta läste för dem och 12,8 % att de inte brukade göra 

det. 
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4.3.4 Resultat utifrån föräldrars utbildningsbakgrund 

Av de pojkar vars föräldrar saknar högskole- eller universitetsutbildning har 73,9 % uppgivit 

att deras föräldrar läste för dem ibland när de var små. 34,1 % av flickorna med samma 

bakgrund uppgav detsamma. 19,6 % av pojkarna svarade att deras föräldrar ofta läste för dem, 

medan 48,8 % av flickorna gav samma svar. 6,5 % av pojkarna angav att deras föräldrar inte 

brukade läsa för dem när de var små, medan 17,1 % av flickorna uppgett samma sak. En 

sammanslagning av samtliga svar från informanter utan akademiskt utbildade föräldrar visar 

att 55,1 % uppgett att deras föräldrar läste för dem ibland, att 33,3 % svarat att de ofta gjorde 

det och att 11,5 % angav att föräldrarna inte brukade läsa för dem när de var små.  

Av de pojkar som har en akademiskt utbildad förälder svarade 66,7 % att deras föräldrar 

läste för dem ibland, 27,3 % att de gjorde det ofta och 6 % att de inte brukade läsa för dem. 

Av flickorna uppgav 37,5 % att föräldrarna läste för dem ibland, 43,8 % att de ofta läste för 

dem och 18,7 % att de inte brukade läsa för dem. Av det totala antalet informanter har  

57,1 % svarat ja, ibland, 32,7 % ha svarat ja, ofta och 10,2 % har svarat nej. En pojke har 

avstått från att besvara frågan. 

En tredjedel av de pojkar vars båda föräldrar är akademiskt utbildade har svarat att deras 

föräldrar läste för dem ibland när de var små. Två tredjedelar har uppgett att de ofta läste för 

dem, medan ingen har angett att de inte brukade göra det. Bland flickorna svarade 16,7 % att 

deras föräldrar läste för dem ibland, medan 83,3 % uppgav att de gjorde det ofta. Ingen har 

uppgett att deras föräldrar inte brukade läsa för dem. Totalt har 26,7 % av alla elever med två 
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akademikerföräldrar svarat att deras föräldrar läste för dem ibland, medan 73,3 % uppgett att 

de läste för dem ofta. 
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5. Diskussion 

5.1 Attityder till läsning 

5.1.1 Skillnader utifrån kön 

Beträffande attityder till läsning kan en stor skillnad mellan könen skönjas. Betydligt fler 

flickor än pojkar har angett att de tycker om att läsa (85,5 procent mot 47,2 procent).  

I vår tidigare undersökning (Axéll & Wister, 2007:6 f) var skillnaderna mindre. I denna 

svarade 71 procent av flickorna och 59 procent av pojkarna att de tycker om att läsa. Värt att 

notera är dock att fler flickor i den aktuella gymnasieundersökningen än i den tidigare, bland 

elever i årskurs 7 till 9, har en positiv inställning till läsning. Det intressanta är att det motsatta 

gäller för pojkarna. Läslusten förefaller alltså minska med åldern vad gäller pojkar och män. 

Detta är oroväckande mot bakgrund av Furhammars (1996) tes att ”de som läst lite under 

skoltiden också läs[er] lite – eller nästan ingenting, i varje fall inte böcker – som vuxna”  

(s. 373).  

 

5.1.2 Skillnader utifrån etnisk härkomst 

De elever med utländsk bakgrund som har den mest positiva inställningen till läsning är de 

som själva är födda i Sverige, men har två utlandsfödda föräldrar. Hela 81 procent av dessa 

har svarat att de tycker om att läsa. Även bland dem som har en utlandsfödd förälder är 

andelen som tycker om att läsa stor: drygt 66 procent har svarat ja på den aktuella frågan. 

Noterbart är att båda dessa kohorter har en mer positiv inställning till läsning än populationen 

i stort, av vilken endast knappt 63 procent angett att de finner nöje i att läsa. En märkbart 
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mindre andel av de utlandsfödda eleverna har samma positiva uppfattning om läsning. Endast 

57 procent av denna kategori elever har svarat ja på frågan. 

Även Lärarnas Riksförbund har med variabeln ”etnisk bakgrund” i sin undersökning, men 

har inte ställt frågor om attityder till läsning. Någon annan forskning som behandlar detta har 

vi tyvärr inte lyckats finna. 

 

5.1.3 Skillnader utifrån programtyp 

Pojkar som går ett yrkesförberedande program är de som tycker allra minst om att läsa. 

Tydligast blir skillnaden i attityd gentemot läsning vid en jämförelse med flickor som går ett 

studieförberedande program. Av pojkarna inom de yrkesförberedande programmen har 21 

procent angett att de tycker om att läsa, medan dryga 86 procent av flickorna i de 

studieförberedande har samma inställning. Även jämfört med pojkarna inom de 

studieförberedande programmen är denna grupp negativt inställd till läsning. 76 procent av de 

pojkar som går ett studieförberedande program tycker om att läsa. 

Skillnaden mellan flickor inom de respektive programtyperna är liten. 84 procent av de 

flickor som går ett yrkesförberedande program är positivt inställda till läsning.  

Följaktligen förefaller kön vara den starkaste variabeln, men när det gäller pojkarna spelar 

även valet av programtyp stor roll.   

 

5.1.4 Skillnader utifrån föräldrars utbildningsbakgrund 

SOM-undersökningen (Antoni, 2003) visar tydliga skillnader mellan hög- och lågutbildade 

vad gäller läsvanor. 63 procent av de högutbildade kvinnorna läser ofta, medan endast 37 

procent av de lågutbildade gör det. Skillnaden är ännu större bland männen: 19 procent av de 

lågutbildade och 45 procent av de högutbildade är frekventa läsare (s. 219). SOM-

undersökningen fokuserar visserligen inte på attityder, men som vår undersökning visar är 

sambandet mellan attityder till läsning och faktiska läsvanor tydligt. SOM-undersökningens 

resultat kan därmed sägas vara återspeglad i vår undersökning, även om skillnaderna är små. 

De elever som har den mest positiva inställningen till läsning återfinns bland dem som har två 

akademiskt utbildade föräldrar. Drygt 64 procent av alla elever i denna kategori har angett att 

de tycker om att läsa, medan drygt 63 procent av de elever som helt saknar högskole- eller 

universitetsutbildade föräldrar uppgett samma sak. Anmärkningsvärt är dock att bland de 

elever vars ena förälder är akademiker är endast 60 procent positivt inställda till läsning. 

Skillnaderna är emellertid så små att det är svårt att dra några säkra slutsatser. Det står 

däremot klart att skillnaderna mellan könen inom de respektive kohorterna är stora.  
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5.2 Läsvanor 

Efter att ha behandlat attityder till läsning går vi nu över till att analysera och diskutera svaren 

på läsvanefrågorna. 

 

5.2.1 Skillnader utifrån kön 

Här syns tydligt att flickor i betydligt högre utsträckning än pojkar har läsning som en 

frekvent fritidssysselsättning. 80 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna har svarat 

att de brukar läsa böcker på fritiden. 

I vår tidigare undersökning ställde vi frågan ”Vad läser du på fritiden?”, där böcker var ett 

av sex svarsalternativ. 31,5 procent av pojkarna och 57 procent av flickorna hade valt böcker. 

Här angav också ”mer än tre gånger så många pojkar som flickor […] att de inte läser alls på 

fritiden” (Axéll & Wister, 2007:8).  

Lärarnas Riksförbund konstaterar i sin undersökning att fritidssysselsättningen ”Läsa 

böcker” är mer populär bland flickorna än bland pojkarna. När eleverna ombads rangordna 

sina fritidsintressen kom bokläsning på tionde plats hos flickorna och på tolfte plats bland 

pojkarna (Läsa för att lära, 2005:6).  

Också när det gäller läsmängden skiljer sig resultaten åt mellan könen. Bland dem som 

läser allra minst, färre än en bok om året, finns 46 procent av pojkarna, men endast knappt 15 

procent av flickorna. Jämnare är det i mitten av skalan. Båda könen ligger runt 30 procent när 

det gäller 1-3 böcker per år, och runt tio procent valde alternativet 7-10 böcker. Undantaget är 

alternativet 4-6 böcker på ett år, där dubbelt så många flickor som pojkar återfinns. Bland dem 

som läser mycket dominerar flickorna. Fem gånger så många flickor som pojkar läser 10-15 

böcker om året, och alternativet fler än 15 har tre gånger så många flickor som pojkar angett.  

När vi i vår undersökning på högstadiet delade upp svaren i två kategorier, upp till sex 

böcker per år och sju eller fler, fann vi att nära dubbelt så många flickor som pojkar läser sju 

eller fler böcker per år (Axéll & Wister, 2007:8). När vi gjorde samma sak med denna 

undersöknings resultat blev skillnaden än tydligare: 12 procent av pojkarna och 29 procent av 

flickorna läser sju böcker eller fler.  

Även i LR:s undersökning finns tydliga skillnader. 23 procent av pojkarna svarade där att 

de aldrig läser böcker, medan endast 8 procent av flickorna svarade samma sak. Bland dem 

som läser mycket, 2-3 böcker per månad, finns 14 procent av flickorna och 5 procent av 

pojkarna. Däremot är skillnaden inte lika stor vad gäller dem som läser allra mest, ”Från 1 

bok/vecka till flera böcker/vecka”. Detta alternativ har 11 procent av flickorna och 7 procent 

av pojkarna valt (Läsa för att lära, 2005:7).  
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Ytterligare stöd för vår tes att unga pojkar inte läser får vi av den enkätundersökning 

Göteborgs-Posten genomfört bland högstadieelever. De hävdar att så många som hälften av 

pojkarna inte läser alls, samt att de har en negativ attityd till böcker (Strömberg, H. 2004-06-

16. ”Tonårskillar väljer bort böckerna”. Göteborgs-Posten).  

Vår undersökning visar att denna trend håller i sig in i gymnasiet, och enligt SOM-

undersökningen gäller detta även den vuxna befolkningen. Den visar att ”hälften av kvinnorna 

[är] frekventa bokläsare medan en knapp tredjedel av männen är det” (Antoni, 2003:217).  

Ovanstående resultat understryks av att drygt 72 procent av flickorna läst en bok den 

senaste månaden, medan en betydligt mindre andel av pojkarna, 51 procent, angett att de gjort 

det.  

Den genre som är mest populär bland samtliga elever i undersökningen är deckare. Nästan 

47 procent valde denna genre som en av sina favoriter. Tillsammans med deckare är fantasy 

den mest populära genren bland pojkarna (40,5 procent vardera), vilket överensstämmer med 

resultatet från vår högstadieundersökning, där 50 procent av pojkarna angett den som en av 

sina favoritgenrer. Bland flickorna var ungdomsböcker den mest frekvent förekommande 

genren (74,5 procent) i den förra undersökningen (Axéll & Wister, 2007:9). Denna ligger nu 

på en tredjeplats med 45 procent, medan romaner övertagit förstaplatsen med 52 procent av 

svaren. Måhända kan detta faktum förklaras med att eleverna med åldern läser mer vuxen 

litteratur. Även bland pojkarna var ungdomsböcker mer populära i högstadieundersökningen 

än de är nu, medan deckare, som inte var särskilt populär bland högstadieeleverna  

(28 procent) är en av de mest populära bland gymnasistpojkarna (42 procent). Däremot verkar 

de inte har vuxit ifrån fantasygenren.  

Det vanligaste sättet för pojkar att få tag på böcker är genom skolan, medan flickorna oftast 

köper sina böcker i bokhandeln. 29 procent att pojkarna har angett att de oftast får tag på 

böcker genom skolan, medan bara 9 procent av flickorna svarat att de oftast får tag på böcker 

på det sättet. 35 procent av flickorna och 21 procent av pojkarna köper böcker i bokhandeln. 

Vårt resultat överensstämmer inte med Läsa för att lära på denna punkt. I den 

undersökningen är lån på biblioteket det vanligaste sättet för båda könen att få tag på böcker. I 

vårt resultat återfinns biblioteket på fjärde plats bland pojkarna (12 procent) och på andra 

plats bland flickorna (18 procent). Vi återkommer till detta i vår avslutande diskussion. 

Att pojkar oftast läser de böcker de får av skolan förstärks av det faktum att 60 procent av 

pojkarna inte valt sin senaste bok själva, och att de inte läste den enbart på fritiden. Närmare 

66 procent av flickorna hade däremot valt sin senaste bok själva och läste den enbart på 

fritiden. 
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5.2.2 Skillnader utifrån etnisk härkomst 

Med hänsyn till etnisk härkomst är den grupp av elever som i minst utsträckning läser böcker 

på fritiden de som angivit att de är födda i något annat land än Sverige. 38,5 av dem har svarat 

att de brukar läsa böcker på fritiden. Därmed ligger de lägre än hela populationen (51 

procent), medan de svenskfödda eleverna med en eller två utlandsfödda föräldrar, med 54,5 

respektive 61 procent, ligger högre, vilket inte överensstämmer med vår hypotes.  

Nästa fråga gäller hur många böcker informanterna läser på ett år. Även här finner vi ett 

resultat som kontradikterar vår hypotes; de flesta ”icke-läsare”, som Antoni (2003:218) kallar 

dem, återfinns i kohorten elever med två utlandsfödda föräldrar. Vid en sammanslagning 

enligt tidigare modell visar det sig dock att 93 procent av de invandrade eleverna finns i 

kategorin 0-6 lästa böcker på ett år. Som en jämförelse kan sägas att motsvarande siffror för 

hela populationen är drygt 81 procent. Vad som återigen är slående är emellertid att de båda 

andra kohorterna förefaller läsa fler böcker än populationen i stort. Detta finner vi dock stöd 

för i LR:s undersökning (2005:9), som visar att elever som har två utlandsfödda föräldrar i 

högre grad än andra läser riktigt mycket, det vill säga minst en bok i veckan. 

Dessa elevers läsning den senaste månaden följer inte samma mönster. Här har visserligen 

eleverna med en invandrad förälder enligt tidigare modell svarat ja i större utsträckning än 

övriga, men de som verkar ha läst flitigast den senaste månaden är de som själva är födda 

utomlands. Med 64 procent ja-svar ligger de nästan fem procentenheter över den totala 

populationen.  

Precis som för populationen i stort är deckare, romaner och fantasy de mest populära 

genrerna. Ungdomsböcker, som hos hela urvalsunderlaget hörde till de populäraste, är dock 

inte lika frekvent förekommande i dessa kohorter. Däremot ligger skräck högre här än hos de 

övriga elevgrupperna.  

Lån på biblioteket förefaller vara det vanligaste sättet för dessa elever att få tag på böcker. 

Det är det allra vanligaste sättet för utlandsfödda elever samt elever med två utlandsfödda 

föräldrar. Bland dem vars ena förälder är född i Sverige är bibliotekslån det näst vanligaste 

sättet. Ann-Christine Brunnström konstaterar i undersökningen Mer nytta än nöje (2005) att 

”människor med ursprung i andra länder utgör en väsentlig del av besökarna på 

folkbiblioteken i Göteborg” (s. 3). Hon menar att biblioteken spelar en viktig roll för alla 

invandrargrupper, men att det finns två övergripande mönster: ”de språkgrupper där 

majoriteten har en fastare förankring i Sverige […] använder biblioteket som 

kulturinstitution. De lånar efter sina önskemål främst skönlitteratur från hemlandet”. För de 

grupper som ”saknar förankring i Sverige, är biblioteken en resurs när de skall etablera sig 
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och leva i det nya landet. De vill använda biblioteket utifrån sina behov. Mest centralt är att 

lära sig svenska” (s. 2).  

De utrikes födda eleverna hade i större utsträckning än de andra eleverna i kategorin själva 

valt sin senaste bok, och läst den på fritiden. Gemensamt för dem alla är emellertid att de 

ligger lägre än den totala populationens benägenhet att själva välja böcker och läsa dem på 

fritiden. 

Som tidigare nämnts har vi inte funnit någon ytterligare litteratur som behandlar 

invandrarelevers läsvanor. Läsa för att lära särredovisar heller inte alla sina resultat utifrån 

variabeln etnisk härkomst, varför vi endast i begränsad omfattning kan koppla våra resultat på 

den punken till tidigare forskning.  

 

5.2.3 Skillnader utifrån programtyp 

Precis som när det gäller attityder till läsning återfinns de största skillnaderna mellan pojkar i 

yrkesförberedande program och flickor i studieförberedande. Vi kommer under denna rubrik 

dock att koncentrera oss på de skillnader som uppträder mellan programtyperna oberoende av 

kön. 

Det finns betydande skillnader vad gäller läsvanor mellan eleverna i de olika 

programtyperna. Av de elever som går yrkesförberedande program har 37,5 procent svarat att 

de brukar läsa böcker på fritiden, medan 57,5 procent av eleverna i den andra kohorten svarat 

detsamma. Även vad gäller mängden böcker på ett år är skillnaden stor. 86 procent av 

eleverna i yrkesförberedande program har angett att de läser färre än sju böcker om året, 

medan nästan 24 procent av dem som går ett studieförberedande program läser sju böcker 

eller fler per år. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att flickor inom yrkesförberedande 

program i större utsträckning än någon annan grupp läser tio böcker eller fler, samt att denna 

grupp även ligger i topp bland dem som brukar läsa böcker på fritiden.  

När det gäller val av genre kan vi inte utläsa några skillnader som inte har att göra med 

kön. Detsamma gäller frågan om eleverna själva valt sin senast lästa bok. 

Det vanligaste sättet för elever inom de yrkesföreberedande programmen att få tag på 

böcker är genom skolan. 24 procent av dem har angivit detta. Inom de studieförberedande 

programmen är inköp i bokhandeln vanligast (33 procent).  

Yrkesval har stor betydelse för läslusten, enligt SOM-undersökningen från 2002. Den visar 

att den kategori som läser minst är ”personer i arbetarfamiljer”. 21 procent av dessa läser 

mycket lite eller inget alls, medan endast 2 procent av ”akademiker/högre tjänstemän” läser 

lika lite (Antoni, 2003:220).  
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5.2.4 Skillnader utifrån föräldrars utbildningsbakgrund 

Även här konstaterar vi att kön är den variabel som har störst betydelse. Därför inriktar vi oss 

på skillnader som särskilt utmärker sig bland svaren utifrån denna rubrik.  

De elever vars båda föräldrar har akademisk utbildning är de som i högst grad läser böcker 

på fritiden. 67 procent i denna kohort har svarat att de brukar göra det, medan cirka 47 procent 

av eleverna i de övriga kategorierna svarat detsamma. Även vad gäller hur mycket eleverna 

läser hamnar denna kohort i topp. 53 procent av dem läser 7 eller fler böcker om året, medan 

de övriga eleverna ligger runt 15 procent beträffande denna mängd.  

Eleverna med två akademikerföräldrar leder också stort beträffande läsning den senaste 

månaden. 73 procent av dessa har svarat att de läst en bok under den tiden. Noterbart är dock 

att 57 procent av eleverna utan högre utbildade föräldrar har uppgett att de läst en bok den 

senaste månaden, vilket är fler än dem som har en högskole- eller universitetsutbildad förälder 

(40 procent). Här vill vi emellertid påminna läsaren om att urvalet inom denna kohort är 

mycket litet, varför det är svårt att dra några säkra slutsatser. 

Deckare var den populäraste genren bland samtliga kohorter, men bland eleverna som har 

två akademikerföräldrar delar den förstaplatsen med romaner. Gemensamt för de tre 

kategorierna är också att de alla oftast får tag på böcker via bokhandeln. Genom skolan är 

dock mindre vanligt bland elever med två högutbildade föräldrar än bland de övriga.  

LR:s undersökning visar att den största andelen som sällan eller aldrig läser återfinns bland 

dem vars föräldrar saknar högre utbildning. Dock framkommer att denna grupp är 

överrepresenterad även bland dem som läser allra mest (Läsa för att lära, 2005:11), vilket 

strider mot vår undersöknings resultat.  

Som vi tidigare nämnt visar SOM-undersökningen (Antoni, 2003:221 f) att det finns ett 

tydligt samband mellan läsvanor och utbildningsnivå.  

 

5.3 Tidiga erfarenheter av litteratur  

Vi valde att ha med frågan ”Läste dina föräldrar för dig när du var liten?” för att se om det 

kunde finnas ett samband mellan detta och läsvanor senare i livet. Vår initiala plan var att 

särredovisa dessa resultat på ett sådant sätt att det gick att direkt avläsa sambandet. Vi har 

dock konstaterat att detta svårligen skulle rymmas inom detta examensarbete, varför vi 

beslutade att endast studera sambandet inom den befintliga kategoriseringen. Det blir därmed 

svårt att visa några exakta samband, men det kan ändå vara intressant att se vilka tendenser 

som finns.  
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Det är tydligt i vårt resultat att pojkar läser mindre än flickor. Därför är det värt att studera 

huruvida fler pojkar än flickor uppgett att deras föräldrar läste för dem när de var små. Nästan 

dubbelt så många flickor som pojkar har angett att deras föräldrar ofta läste för dem. 

Samtidigt har dubbelt så stor andel av flickorna svarat nej på frågan. Vid en sammanslagning 

av resultaten för svarsalternativen ja, ibland och ja, ofta står det också klart att 92 procent av 

pojkarnas föräldrar läste för dem ofta eller ibland, medan 85 procent av flickornas gjorde 

detsamma. Följaktligen förefaller frekvensen i högläsningen för barn vara det som påverkar 

mest, då flickorna de facto läser mer än pojkarna. 

En anmärkningsvärd iakttagelse är att bland grupperna indelade efter härkomst finner vi att 

de elever som blivit lästa för i minst utsträckning är de som är födda i Sverige av två 

utlandsfödda föräldrar. 40 procent av dessa elever har svarat nej på frågan, medan 14 procent 

av de utlandsfödda eleverna och endast knappt 6 procent av de svenskfödda informanterna 

med en invandrad förälder gjort detsamma. Som en jämförelse kan sägas att knappt 11 

procent av den totala populationen angivit att deras föräldrar inte läste för dem när de var små.    

Den kohort i vårt material som läser allra minst är pojkar som går ett yrkesförberedande 

program. Däremot har färre elever i denna grupp än i andra uppgett att deras föräldrar inte 

läste för dem när de var små. När det gäller svarsalternativet ja, ofta ligger de dock betydligt 

lägre än flickorna inom de båda programtyperna. När vi låter programtyp vara den enda 

variabeln kan vi se att 57,5 procent av eleverna inom de yrkesförberedande programmen 

angett att deras föräldrar läste för dem ibland, medan 49 procent av dem i studieförberedande 

program angett detta. Bland dem som svarat att deras föräldrar ofta läste för dem finns 34 

procent av de informanter som går ett yrkesförberedande program och 38,5 procent av dem 

som går ett studieförberedande. 

Att utbildningsnivå är en avgörande faktor för läsvanor har vi tidigare visat, men vi finner 

det intressant att även studera huruvida denna variabel påverkar benägenheten att läsa för sina 

barn. Ingen av de elever vars båda föräldrar har en högre utbildning har svarat att deras 

föräldrar inte läste för dem, medan drygt var tionde informant i de andra kohorterna angett 

detta. Cirka en tredjedel av de elever som har en eller ingen akademiskt utbildad förälder har 

svarat ja, ofta på frågan, medan nära tre fjärdedelar av dem som har två akademikerföräldrar 

har svarat samma sak. Antalet elever i den senare kohorten är emellertid så litet att det är 

mycket vanskligt att dra slutsatser utifrån detta.   

Lärarnas Riksförbund (2005) har i sin undersökning ställt samma fråga, men redovisar inte 

svaren fördelade på kön, utan endast det totala resultatet. De har erbjudit sina informanter 

svarsalternativen ”aldrig”, ”ibland”, ”ofta” och ”mycket ofta”, och det framkommer att ”41 
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procent [...] av eleverna har angett att deras föräldrar ibland eller aldrig läste för dem när de 

var små” och att ”58 procent [...] har angett att föräldrarna läste ofta eller mycket ofta för dem 

när de var små” (s. 4). En liknande sammanslagning av våra resultat visar att nära 64 procent  

av alla elever valt alternativen ibland eller nej, medan endast drygt 36 procent uppgett att 

föräldrarna ofta läste för dem.  

 

6. Avslutande diskussion och slutsatser 

Sammantaget visar vår undersökning att det finns skillnader mellan de olika variabler vi 

ämnat undersöka när det gäller såväl attityder till läsning som läsvanor, varav den mest 

betydande skillnaden är den könen emellan. Den tar sig uttryck i att pojkar på gymnasiet, 

liksom på högstadiet, är mindre benägna än flickor att läsa böcker på fritiden. Skillnaderna 

kan till och med sägas ha ökat generellt från vår tidigare undersökning.  

Beträffande favoritgenrer var fantasy och ungdomsböcker de populäraste för pojkar 

respektive flickor i årskurs 7 till 9. Dessa behåller till viss del sin popularitet på gymnasiet. De 

har dock delvis fått ge plats åt mer ”vuxen” litteratur, såsom deckare när det gäller pojkarna 

och romaner för flickornas del. I övrigt noterar vi att deckare är den populäraste genren bland 

gymnasisterna, oberoende av kön.  

Som sagt förekommer skillnader i läsvanor och attityder till läsning även utifrån andra 

variabler än kön. När vi talar om klass som en variabel räknar vi val av program tillsammans 

med föräldrarnas utbildningsbakgrund. Båda dessa variabler har en viss betydelse både vad 

gäller inställningen till läsning och den faktiska läsmängden. De elever inom 

studieförberedande program vars båda föräldrar har en högre utbildning är de som läser allra 

mest. Däremot finns inga betydande skillnader mellan dem som har en akademikerförälder 

och dem som helt saknar högskole- eller universitetsutbildade föräldrar. Dessa båda grupper 

inom yrkesförberedande program är dock de som läser minst. SOM-undersökningen visar 

tydligt att de bland den vuxna befolkningen som läser allra minst är män som anser sig 

tillhöra arbetarklassen (Antoni, 2003:221 f).  

Tydliga skillnader finns i hur eleverna får tag på sina böcker. Flickorna köper böcker i 

bokhandel, medan pojkarna läser de böcker skolan ger dem. Även mellan de olika 

programtyperna är skillnaden betydande. Elever i yrkesförberedande program får böcker av 

skolan och de som går studieförberedande program köper böcker i bokhandeln. Dessa 

skillnader kan möjligen förklaras av att pojkarna har ett mindre litterärt intresse än flickorna, 

och att de därför inte explicit ger sig ut för att handla böcker i bokhandeln eller aktivt låna 
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dem på biblioteket, utan läser de böcker de blir tilldelade i skolan. Det allmänna litterära 

intresset kan möjligen vara förklaringen även till skillnaderna mellan programtyperna. Bland 

elever med utländsk bakgrund var lån på biblioteket det vanligaste sättet att få tag på böcker. 

Det kan ha ett samband med att invandrare i allmänhet använder bibliotekens tjänster oftare 

än andra, procentuellt sett.  

Invandrareleverna utmärker sig även på andra sätt, men det finns få genomgående 

tendenser i denna grupp. Det man generellt kan säga är att de utlandsfödda eleverna är mer 

negativt inställda till läsning än övriga, men att svenskfödda elever med två utlandsfödda 

föräldrar i praktiken verkar vara de som läser minst. En tänkbar förklaring till detta faktum 

skulle kunna vara att de som själva är födda i ett annat land på ett självklart sätt väljer att läsa 

på sitt modersmål, medan det är mer osäkert för de svenskfödda om de ska välja sina 

föräldrars modersmål eller svenska. Denna grupp är också den vars föräldrar läst minst för 

dem när de var små. Även föräldrarna kan möjligen vara kluvna inför valet av språk. Ska de 

läsa för barnen på sitt modersmål eller är det viktigare att barnen tidigt lär sig svenska? Denna 

ambivalens förefaller olyckligtvis kunna resultera i att de väljer att inte läsa alls för barnen. 

Enligt Furhammar (1996) finns ett samband mellan tidiga läsupplevelser och läslust senare i 

livet. Av de i hans undersökning som har det mest lustfyllda förhållandet till litteratur har så 

gott som samtliga minnen av att deras föräldrar läste för dem när de var små (s. 379).  

Avslutningsvis kan vi konstatera att vår hypotes stämmer när det gäller variablerna kön 

och klass. Däremot har vi funnit det svårt att visa hur elevers etniska bakgrund påverkar 

läsvanorna. Det står emellertid klart att de könsrelaterade olikheterna står för lejonparten av 

problematiken. Eva Parkrud (1998) menar att en av förklaringarna till att pojkar inte läser 

böcker är att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket litteratur som lockar tonårspojkar. 

Magnus Haglund (2004) berör samma problematik. Han anser att bristen på passande 

litteratur för pojkar beror på att det finns en klyfta mellan författare och utgivare i 

uppfattningen om vad som kännetecknar god litteratur för unga. Medan författarna hävdar att 

litteraturen inte bör vara tillrättalagd, utan att man ska visa ungdomar hur verkligheten ser ut 

hävdar kritiker och förläggare att man ska anpassa litteraturen till unga läsare, och att den ska 

förmedla ”positiva förebilder [och inte vara] för komplicerad eller destruktiv” (s. 6). 

Parkrud hävdar också att de traditionella ”könsrollerna står i vägen för pojkars inträde i den 

litterära världen” (Axéll & Wister, 2007:2). Det anses inte manligt att ägna sig åt litteratur, 

menar hon. Detta skulle även kunna förklara varför elever, framför allt pojkar, i 

yrkesförberedande program läser så lite som de gör. I den typen av program odlas ofta en 

tydlig machokultur, där litteratur säkerligen inte har någon vidare hög status. Sten Furhammar 
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(1996) menar att en annan orsak till att pojkar läser mindre än flickor är att de ofta ”tycker det 

är svårt och jobbigt att läsa” (s. 373).  

Vi kan tydligt se att läslusten hos framför allt pojkar minskar med åldern. Att pojkarna 

läser mindre än flickorna kunde vi tydligt se redan i vår högstadieundersökning, och denna 

undersökning säger oss att problemet är ännu större i gymnasiet. Både Parkrud (1998) och 

Furhammar (1996) understryker att risken är stor att de som slutar läsa i tonåren inte hittar 

tillbaka till böckerna. Åtgärder, som att komma tillrätta med bristen på attraktiv litteratur, och 

att motverka det rådande könsnormativa tabut gällande läsning, måste enligt vår mening sättas 

in mycket tidigare än som nu sker. Risken är annars att vi får en mycket stor illitterat 

befolkningsgrupp. En skara som inte kan ta del av litteraturens rika kultur. Författaren och 

läraren Sven Wernström skriver att den som inte läser går miste om så oerhört mycket: ”man 

kan inte umgås med folk om man inte vet vilka erfarenheter människor gjort genom tiderna” 

(Wernström, 1991:192).  
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Enkät om läsvanor 
 

Jag är  �  kille  � tjej 
 
Är du född i ett annat land än Sverige? 
� Ja � Nej 

Om ja, i vilket land?_______________________________________ 

 
Är någon av dina föräldrar född i ett annat land än Sverige?  

� Ja, båda   � Ja, den ena  � Nej, ingen av dem 

Om ja, i vilket land/vilka länder? _____________________________ 

 
Vilket yrke/vilka yrken har dina föräldrar? 
(t.ex. sjuksköterska, egen företagare, industriarbetare, lärare) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
 
Är svenska ditt förstaspråk? 
� Ja � Nej 

Om nej, vilket är ditt förstaspråk? ____________________________ 

 
Tycker du om att läsa? 
� Ja � Nej 
 
Brukar du läsa böcker på fritiden? � Ja � Nej 
 
Om du brukar läsa böcker på fritiden, hur många läser du på ett år? 
� Färre än 1 � 1-3 � 4-6  

� 7-10  � 10-15 � Fler än 15 
 
Har du läst en bok den senaste månaden? 
� Ja � Nej 

 
 
 
 
 
 
 
 

Var god 
vänd! 

Bilaga 1 

1 
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Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast? 
(välj max tre alternativ) 

� Fantasy  � Ungdomsböcker � Sportböcker 
� Hästböcker � Faktaböcker � Deckare   

� Science Fiction  � Klassiker � Memoarer/biografier  

� Romaner    � Skräck  � Dikter/lyrik  

� Böcker om kärlek � Samhälle/politik � Dramatik  

� Annat:________________________  

Vilket språk läser du oftast på?___________________________ 
 
 
Hur får du oftast tag på böcker?  
(välj max ett alternativ) 

� Köper på nätet � Köper i bokhandel � Köper i annan butik 

� Finns hemma � Får i present � Lånar av kompis/släkt 

� Genom skolan � Lånar på biblioteket 

� Annat:________________________ 
 
Vilken bok läste du senast? ________________________________ 
Hade du själv valt den och läste den enbart på fritiden?      
� Ja � Nej 
 
Har du någon favoritförfattare eller favoritbok?  
 � Ja � Nej 
Om ja, vem/vilken?_________________________ 
 
Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 
� Ja, ibland � Ja, ofta  � Nej 
 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
Hälsningar Henric och Erik, 

lärarstudenter vid  
Mälardalens Högskola 

Bilaga 1 

2 
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Sammanställning av enkätsvar utifrån kön 

Respondenter 

Kön Antal Procent 

Kön Pojkar  91 59,5 

Flickor 62 40,5 

Totalt 153 100 

Utlandsfödda Pojkar 

Ja Nej Ej svar/ogiltigt Totalt 
Frekvens 4 87 0 91 

Procent 4,4 95,6 0 100 

Giltig % 4,4 95,6   100 

Kum. % 4,4 100     

Flickor 

Ja Nej Ej svar/ogiltigt Totalt 
Frekvens 10 52 0 62 

Procent 16,1 83,9 0 100 

Giltig % 16,1 83,9   100 

Kum. % 16,1 100     

Föräldrar födda utomlands Pojkar 

 

Båda Ena Nej Ej svar/og Totalt 

 

Frekvens 10 11 70 0 91 

 

Procent 11 12,1 76,9 0 100 

 

Giltig % 11 12,1 76,9   100 

Kum. % 11 23,1 100     

Flickor 

Båda Ena Nej Ej svar/og Totalt 

Frekvens 17 7 38 0 62 

Procent 27,4 11,3 61,3 0 100 

Giltig % 27,4 11,3 61,3   100 

Kum. % 27,4 38,7 100     

 

Bilaga 2 
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Svenska 

förstaspråk Pojkar 

Ja Nej Ej svar/ogilt Totalt 

Frekvens 82 9 0 91 

Procent 90,1 9,9 0 100 

Giltig % 90,1 9,9   100 

Kum. % 90,1 100     

Flickor 

Ja Nej Ej svar/ogilt Totalt 

Frekvens 52 10 0 62 

Procent 83,9 16,1 0 100 

Giltig % 83,9 16,1   100 

Kum. % 83,9 100     

Tycker du om att läsa? 
Pojkar 

Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja   42 46,2 47,2 46,2 

Nej   47 51,6 52,8 97,8 

Ej svar/ogiltigt 2 2,2   100 

Totalt   91 100 100   

Flickor 
Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja   53 85,5 85,5 85,5 

Nej   9 14,5 14,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt   62 100 100   

Brukar du läsa böcker på fritiden? 

 Pojkar 
Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja   27 29,7 30,3 29,7 

Nej   62 68,1 69,7 97,8 

Ej svar/ogiltigt 2 2,2   100 

Totalt   91 100 100   

Flickor 
Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja   49 79 80,3 79 

Nej   12 19,4 19,7 98,4 

Ej svar/ogiltigt 1 1,6   100 

Totalt   62 100 100   

 

Bilaga 2 
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Om du läser böcker på fritiden, hur många läser du på ett år? 

  Pojkar 
 Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Färre än 1   42 46,1 46,1 46,1 

1-3   26 28,6 28,6 74,7 

4-6   12 13,2 13,2 87,9 

7-10   7 7,7 7,7 95,6 

10-15   2 2,2 2,2 97,8 

Fler än 15   2 2,2 2,2 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt   91 100 100   

Flickor 
Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1   9 14,5 14,5 14,5 

1-3   18 29 29 43,5 

4-6   17 27,4 27,4 70,9 

7-10   7 11,3 11,3 82,2 

10-15   7 11,3 11,3 93,5 

Fler än 15   4 6,5 6,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt   62 100 100   

Har du läst en bok den senaste månaden? 

Pojkar 
Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja   46 50,5 51,1 50,5 

Nej   44 48,4 48,9 98,9 

Ej svar/ogiltigt 1 1,1   100 

Totalt   91 100 100   

Flickor 
Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja   45 72,6 72,6 72,6 

Nej   17 27,4 27,4 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt   62 100 100   

 

Bilaga 2 
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Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast? 
Flervalsfråga 

Pojkar Flickor 
Kategori     Frekvens Procent* Giltig % Frekvens Procent* Giltig % 
Fantasy     30 33 40,5 13 21 22,4 

Ungdomsböcker   25 27,5 33,8 26 41,9 44,8 

Sportböcker   9 9,9 12,2 0 0 0 

Hästböcker   0 0 0 0 0 0 

Faktaböcker   12 13,2 16,2 2 3,2 3,4 

Deckare     31 34,1 41,9 28 45,2 48,3 

Science Fiction   14 15,4 18,9 0 0 0 

Klassiker     13 14,3 17,6 1 1,6 1,7 

Memoarer/biografier   5 5,5 6,8 6 9,7 10,3 

Romaner     13 14,3 17,6 30 48,4 51,7 

Skräck      14 15,4 18,9 14 22,6 24,1 

Dikter/lyrik     0 0 0 2 3,2 34,5 

Böcker om kärlek     1 1,1 1,4 19 30,6 32,8 

Samhälle/politik     1 1,1 1,4 0 0 0 

Dramatik     3 3,3 4,1 5 8,1 8,6 

Annat     3 3,3 4,1 6 9,7 10,3 

Ej svar/ogiltig   17 18,7   4 6,5   

Totalt                 

Annat: 

* % av antal respondenter 

Vilket språk läser du oftast på? 

 

Pojkar 

Svar Frekvens Procent Giltig % 
Kumulativ 
% 

Svenska 72 79,1 97,3 79,1 

Annat 2 2,2 2,7 81,3 

Ej svar/ogiltigt 17 18,7   100 

Totalt 91 100 100   

Flickor 

Svar Frekvens Procent Giltig % 
Kumulativ 
% 

Svenska 49 79 89,1 79 

Annat 6 9,7 10,9 88,7 

Ej svar/ogiltigt 7 11,3   100 

Totalt 62 100 100   
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Hur får du oftast tag på böcker? 
Pojkar 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Nätet  5 5,5 6,8 5,5 

Bokhandel 15 16,5 20,6 22 

Annan butik   3 3,3 4,1 25,3 

Finns hemma   12 13,2 16,4 38,5 

Får i present   7 7,7 9,6 46,2 

Kompis/släkt   1 1,1 1,4 47,3 

Genom skolan   21 23 28,8 70,3 

Biblioteket 9 9,9 12,3 80,2 

Annat 0 0 0 80,2 

Ej svar/ogiltigt   18 19,8   100 

Totalt 91 100 100   

  Flickor 
Svar   Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Nätet    1 1,6 1,8 1,6 

Bokhandel   19 30,6 34,6 32,2 

Annan butik   2 3,2 3,6 35,4 

Finns hemma   6 9,7 10,9 45,1 

Får i present   6 9,7 10,9 54,8 

Kompis/släkt   5 8,1 9,1 62,9 

Genom skolan   5 8,1 9,1 71 

Biblioteket   10 16,1 18,2 87,1 

Annat   1 1,6 1,8 88,7 

Ej svar/ogiltigt   7 11,3   100 

Totalt 62 100 100   

Senast lästa bok: Hade du själv valt den och läste den enbart på 
fritiden? 

Pojkar 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 32 35,2 39,5 35,2 

Nej 49 53,8 60,5 89 

Ej svar/ogiltig   10 11   100 

Totalt 91 100 100   

Flickor 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 36 58,1 65,5 58,1 

Nej 19 30,6 34,5 88,7 

Ej svar/ogiltig 7 11,3   100 

Totalt 62 100 100   
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Har du någon favoritförfattare eller favoritbok? 

Pojkar 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 25 27,5 28,4 27,5 

Nej 63 69,2 71,6 96,7 
Ej svar/ 
ogiltig 3 3,3   100 

Totalt 91 100 100   

Flickor 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 28 45,2 45,2 45,2 

Nej 34 54,8 54,8 100 
Ej svar/ 
ogiltig 0       

Totalt 62 100 100   

Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 

Pojkar 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 59 64,8 65,5 64,8 

Ja, ofta 24 26,4 26,7 91,2 

Nej 7 7,7 7,8 98,9 
Ej svar/ 
ogiltigt 1 1,1   100 

Totalt 91 100 100   

Flickor 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 21 33,9 34,4 33,9 

Ja, ofta 31 50 50,8 83,9 

Nej 9 14,5 14,8 98,4 
Ej svar/ 
ogiltigt 1 1,6   100 

Totalt 62 100 100   
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Sammanställning av enkätsvar utifrån etnisk härkomst 

Är du född i ett annat land än Sverige? 

Totalt 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 14 9,2 9,2 9,2 

Nej 139 90,8 90,8 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 153 100 100   

Är någon av dina föräldrar född i ett annat land än Sverige? 

Totalt 

 Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

 Ja, båda 27 17,6 17,6 17,6 

Ja, ena 18 11,8 11,8 29,4 

Nej 108 70,6 70,6 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 153 100 100   

  

Är svenska ditt förstaspråk? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 3 21,4 21,4 21,4 

Nej 11 78,6 78,6 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 14 100 100   

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 4 36,4 36,4 36,4 

Nej 7 63,6 63,6 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 11 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

 

En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 18 100 100 100 

Nej 0 0 0   

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 18 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 
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Tycker du om att läsa? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent Giltig % 

Kumulativ 

% 
Hela 
populationen   

Ja 8 57,1 57,1 57,9 62,9 

Nej 6 42,9 42,9 100 37,1 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 14 100 100   

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % 

Kumulativ 

% 

Ja 9 81,8 81,8 81,8 

Nej 2 18,2 18,2 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 11 100 100   

*medan du själv är född i 
Sverige 

En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % 

Kumulativ 

% 

Ja 12 66,7 66,7 66,7 

Nej 6 33,3 33,3 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 18 100 100   

*medan du själv är född i 
Sverige 

Brukar du läsa böcker på fritiden? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent Giltig % 

Kumulativ 

% 
Hela 
populationen   

Ja 5 35,7 38,5 35,7 50,7 

Nej 8 57,1 61,5 92,8 49,3 

Ej svar/ogiltigt 1 7,1   ~100 

Totalt 14 ~100 100   

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % 

Kumulativ 

% 

Ja 6 54,5 54,5 54,5 

Nej 5 45,5 45,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 11 100 100   

*medan du själv är född i 
Sverige 
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En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % 

Kumulativ 

% 

Ja 11 61,1 61,1 61,1 

Nej 7 38,9 38,9 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 18 100 100   

*medan du själv är född i 
Sverige 

 
Om du läser böcker på fritiden, hur många läser du på ett år? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent 

Giltig 

% 

Kumulativ 

% 
Hela 
populationen   

Färre än 1 4 28,6 28,6 28,6 33,3 

1-3 6 42,9 42,9 71,5 28,8 

4-6 3 21,4 21,4 92,9 19 

7-10 0 0 0 92,9 9,2 

10-15 1 7,1 7,1 100 5,9 

Fler än 15 0 0 0   3,9 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 14 100 100   

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent 

Giltig 

% 

Kumulativ 

% 

Färre än 1 4 36,4 36,4 36,4 

1-3 4 36,4 36,4 72,8 

4-6 0 0 0 72,8 

7-10 0 0 0 72,8 

10-15 2 18,2 18,2 91 

Fler än 15 1 9,1 9,1 ~100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 11 ~100 ~100   

*medan du själv är född i Sverige 

En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent 

Giltig 

% 

Kumulativ 

% 

Färre än 1 6 33,3 33,3 33,3 

1-3 1 5,6 5,6 38,9 

4-6 3 16,7 16,7 55,6 

7-10 4 22,2 22,2 77,8 

10-15 3 16,7 16,7 94,5 

Fler än 15 1 5,6 5,6 ~100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 18 ~100 ~100   

*medan du själv är född i Sverige 
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Har du läst en bok den senaste månaden? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent 

Giltig 

% Kumulativ % 

Hela 
populationen   

Ja 9 64,3 64,3 64,3 59,9 

Nej 5 35,7 35,7 100 40,1 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 14 100 100   

 

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 6 54,5 54,5 54,5 

Nej 5 45,5 45,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 11 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 12 66,7 66,7 66,7 

Nej 6 33,3 33,3 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 18 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

 

Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast? 

    Födda utomlands 
Svar   Frekvens Procent* Giltig % Hela populationen   

Fantasy 2 14,3 16,7 32,6 

Ungdomsböcker 3 21,4 25 38,6 

Sportböcker 0 0 0 6,8 

Hästböcker 0 0 0 0 

Faktaböcker 0 0 0 10,6 

Deckare 4 28,6 33,3 44,7 

Science Fiction 1 7,1 8,3 10,6 

Klassiker 0 0 0 10,6 

Memoarer/biografier 1 7,1 8,3 11 

Romaner 4 28,6 33,3 32,6 

Skräck  3 21,4 25 21,2 

Dikter/lyrik 0 0 0 1,5 

Böcker om kärlek 3 21,4 25 15,2 

Samhälle/politik 0 0 0 0,8 

Dramatik 0 0 0 6,1 

Annat 3 21,4 25 6,8 

Ej svar/ogiltigt 2 14,3   * av antal respondenter 
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Båda föräldrar f. 
utomlands* 

Svar   Frekvens Procent** Giltig % 
Fantasy 0 0 0 

Ungdomsböcker 2 18,2 33,3 

Sportböcker 0 0 0 

Hästböcker 0 0 0 

Faktaböcker 0 0 0 

Deckare 3 27,3 50 

Science Fiction 0 0 0 

Klassiker 0 0 0 

Memoarer/biografier 2 18,2 33,3 

Romaner 5 45,5 83,3 

Skräck  3 27,3 50 

Dikter/lyrik 0 0 0 

Böcker om kärlek 2 18,2 33,3 

Samhälle/politik 0 0 0 

Dramatik 0 0 0 

Annat 0 0 0 

Ej svar/ogiltigt 5 45,5   

*medan du själv är född i Sverige 

** av antal respondenter 

    

En förälder född 
utomlands* 

Svar   Frekvens Procent** Giltig % 
Fantasy 7 38,9 43,8 

Ungdomsböcker 4 22,2 25 

Sportböcker 3 16,7 18,9 

Hästböcker 0 0 0 

Faktaböcker 0 0 0 

Deckare 7 38,9 43,8 

Science Fiction 2 11,1 12,5 

Klassiker 1 5,6 6,3 

Memoarer/biografier 0 0 0 

Romaner 6 33,3 37,5 

Skräck  4 22,2 25 

Dikter/lyrik 0 0 0 

Böcker om kärlek 1 5,6 6,3 

Samhälle/politik 0 0 0 

Dramatik 3 16,7 18,9 

Annat 2 11,1 12,5 

Ej svar/ogiltigt 2 11,1   

*medan du själv är född i Sverige 

** av antal respondenter 
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Hur får du oftast tag på böcker? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent 
Giltig 
% 

Kumulativ 
% 

Hela 
populationen   

Nätet 1 7,1 8,3 7,1 4,7 

Bokhandel 2 14,3 16,7 21,4 26,6 

Annan butik 0 0 0 21,4 3,9 

Hemma 0 0 0 21,4 14,1 

Present 1 7,1 8,3 28,5 10,2 

Kompis/släkt 1 7,1 8,3 35,6 4,7 

Skolan 1 7,1 8,3 42,7 20,3 

Biblioteket 5 35,7 41,7 78,4 14,8 

Annat 1 7,1 8,3 85,5 0,8 

Ej svar/ogiltigt 2 14,3   ~100 

Totalt 14 ~100 ~100   

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent 
Giltig 
% 

Kumulativ 
% 

Nätet 0 0 0 0 

Bokhandel 2 18,2 25 18,2 

Annan butik 1 9 12,5 27,2 

Hemma 0 0 0 27,2 

Present 0 0 0 27,2 

Kompis/släkt 0 0 0 27,2 

Skolan 2 18,2 25 45,4 

Biblioteket 3 27,3 37,5 72,7 

Annat 0 0 0 72,7 

Ej svar/ogiltigt 3 27,3   100 

Totalt 11 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent 
Giltig 
% 

Kumulativ 
% 

Nätet 1 5,6 6,7 5,6 

Bokhandel 6 33,3 40 38,9 

Annan butik 2 11,1 13,3 50 

Hemma 2 11,1 13,3 61,1 

Present 0 0 0 61,1 

Kompis/släkt 0 0 0 61,1 

Skolan 1 5,6 6,7 66,7 

Biblioteket 3 16,7 20 83,4 

Annat 0 0 0 83,4 

Ej svar/ogiltigt 3 16,7   ~100 

Totalt 18 ~100 100   

*medan du själv är född i Sverige 
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Senast lästa bok: Hade du själv valt den och läste den enbart på fritiden? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Hela 
populationen   

Ja 6 42,9 46,2 42,9 50 

Nej 7 50 53,8 92,9 50 

Ej svar/ogiltigt 1 7,1   100 

Totalt 14 100 100   

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 3 27,3 30 27,3 

Nej 7 63,6 70 90,9 

Ej svar/ogiltigt 1 9,1   100 

Totalt 11 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 6 33,3 40 33,3 

Nej 9 50 60 83,3 

Ej svar/ogiltigt 3 16,7   100 

Totalt 18 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

Har du någon favoritförfattare eller favoritbok? 

Födda utomlands 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Hela 
populationen   

Ja 5 35,7 35,7 35,7 35,3 

Nej 9 64,3 64,3 100 64,7 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 14 100 100   

Båda föräldrar födda utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 5 45,5 50 45,5 

Nej 5 45,5 50 91 

Ej svar/ogiltigt 1 9,1   ~100 

Totalt 11 ~100 100   

*medan du själv är född i Sverige 
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En förälder född utomlands* 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 8 44,4 47,1 44,4 

Nej 9 50 52,9 94,4 

Ej svar/ogiltigt 1 5,6   100 

Totalt 18 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

 

Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 

Födda utomlands 
 

Svar Frekvens Procent 
Giltig 
% 

Kumulativ 
% 

Hela 
populationen   

Ja, ibland 8 57,1 57,1 57,1 53 

Ja, ofta 4 28,6 28,6 85,7 36,4 

Nej 2 14,3 14,3 100 10,6 
Ej 
svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 14 100 100   

Båda föräldrar födda utomlands* 
 

Svar Frekvens Procent 
Giltig 
% 

Kumulativ 
% 

Ja, ibland 4 36,4 40 36,4 

Ja, ofta 2 18,2 20 54,6 

Nej 4 36,4 40 91 
Ej 
svar/ogiltigt 1 9,1   ~100 

Totalt 11 ~100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

En förälder född utomlands* 
 

Svar Frekvens Procent 
Giltig 
% 

Kumulativ 
% 

Ja, ibland 11 61,1 61,1 61,1 

Ja, ofta 6 33,3 33,3 94,4 

Nej 1 5,6 5,6 100 
Ej 
svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 18 100 100   

*medan du själv är född i Sverige 

 

Bilaga 3 

8 



 65

 

Sammanställning av enkätsvar utifrån programtyp 

Fördelning 

Yrkesförberedande Studieförberedande 
Pojkar PY Flickor FY Pojkar PS Flickor FS 

48 25 43 37 

31,4 16,3 28,1 24,2 

Tycker du om att läsa? 

Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 10 20,8 21,3 20,8 

Nej 37 77,1 78,7 97,9 

Ej svar/ogiltig 1 2,1   100 

Totalt 48 100 100   

Flickor - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 21 84 84 84 

Nej 4 16 16 100 

Ej svar/ogiltig 0 0     

Totalt 25 100 100   

Pojkar - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 32 74,4 76,2 74,4 

Nej 10 23,3 23,8 97,7 

Ej svar/ogiltig 1 2,3   100 

Totalt 43 100 100   

Flickor - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 32 86,5 86,5 86,5 

Nej 5 13,5 13,5 100 

Ej svar/ogiltig 0 0     

Totalt 37 100 100   

Brukar du läsa böcker på fritiden? 

 Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 7 14,6 14,9 14,6 

Nej 40 83,3 85,1 97,9 

Ej svar/ogiltig 1 2,1   100 

Totalt 48 100 100   
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Flickor - yrkesförberedande 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 20 80 80 80 

Nej 5 20 20 100 
Ej svar/ 
ogiltigt 0 0     

Totalt 25 100 100   

Pojkar - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 20 46,5 47,6 46,5 

Nej 22 51,2 52,4 97,7 
Ej svar/ 
ogiltigt 1 2,3   100 

Totalt 43 100 100   

Flickor - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 26 70,3 72,2 70,3 

Nej 10 27 27,8 97,3 
Ej svar/ 
ogiltig 1 2,7   100 

Totalt 37 100 100   

Om du läser böcker på fritiden, hur många läser du på ett år? 

Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 29 60,4 60,4 60,4 

1-3 16 33,3 33,3 93,7 

4-6 1 2,1 2,1 95,8 

7-10 2 4,2 4,2 100 

10-15 0 0 0   

Fler än 15 0 0 0   

Ej svar/ 
ogiltigt 0 0     

Totalt 48 100 100   

Flickor - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 4 16 16 16 

1-3 7 28 28 44 

4-6 6 24 24 68 

7-10 2 8 8 76 

10-15 4 16 16 92 

Fler än 15 2 8 8 100 

Ej svar/ 
ogiltig 0 0     

Totalt 25 100 100   
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Pojkar - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 13 30,2 30,2 30,2 

1-3 10 23,2 23,2 53,4 

4-6 11 25,6 25,6 79 

7-10 5 11,6 11,6 90,6 

10-15 2 4,7 4,7 95,3 

Fler än 15 2 4,7 4,7 100 

Ej svar/ 
ogiltig 0 0     

Totalt 43 100 100   

Flickor - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 5 13,5 13,5 13,5 

1-3 11 29,7 29,7 43,2 

4-6 11 29,7 29,7 72,9 

7-10 5 13,5 13,5 86,4 

10-15 3 8,1 8,1 94,5 

Fler än 15 2 5,4 5,4 ~100 

Ej svar/ 
ogiltig 0 0     

Totalt 37 ~100 ~100   

Har du läst en bok den senaste månaden? 

Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 20 41,7 42,6 41,7 

Nej 27 56,2 57,4 97,9 
Ej svar/ 
ogiltig 1 2,1   100 

Totalt 48 100 100   

Flickor - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 18 72 72 72 

Nej 7 28 28 100 
Ej 
svar/ogiltig 0 0     

Totalt 25 100 100   

Pojkar - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 26 60,5 60,5 60,5 

Nej 17 39,5 39,5 100 
Ej svar/ 
ogiltig 0 0     

Totalt 43 100 100   
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Flickor - studieförberedande 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 27 73 73 73 

Nej 10 27 27 100 
Ej svar/ 
ogiltig 0 0     

Totalt 37 100 100   

 

 

Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast? 
Flervalsfråga 

    Pojkar - yrkesförberedande Pojkar - studieförberedande 

Svar   Frekvens Procent* Giltig % Frekvens Procent* Giltig % 
Fantasy 11 22,9 31,4 19 44,2 48,7 

Ungdomsböcker 11 22,9 31,4 14 32,6 35,9 

Sportböcker 7 14,6 20 2 4,7 5,1 

Hästböcker 0 0 0 0 0 0 

Faktaböcker 8 16,7 22,9 4 9,3 10,3 

Deckare 13 27,1 37,1 18 41,9 46,2 

Science Fiction 7 14,6 20 7 16,3 17,9 

Klassiker 2 4,2 5,7 11 25,6 28,2 

Memoarer/biografier 1 2,1 2,9 4 9,3 10,3 

Romaner 2 4,2 5,7 11 25,6 28,2 

Skräck  8 16,7 22,9 6 14 15,4 

Dikter/lyrik 0 0 0 0 0 0 

Böcker om kärlek 0 0 0 1 2,3 2,6 

Samhälle/politik 1 2,1 2,9 0 0 0 

Dramatik 2 4,2 5,7 1 2,3 2,6 

Annat 3 6,3 8,6 0 0 0 

Ej svar/ogiltigt   13 27,1   4 9,3   

Totalt               
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    Flickor - yrkesförberedande Flickor - studieförberedande 

Svar   Frekvens Procent* 
Giltig 
% Frekvens Procent* Giltig % 

Fantasy 3 12 12,5 10 27 29,4 

Ungdomsböcker 12 38 50 14 37,8 41,2 

Sportböcker 0 0 0 0 0 0 

Hästböcker 0 0 0 0 0 0 

Faktaböcker 1 4 4,2 1 2,7 2,9 

Deckare 11 44 45,8 17 45,9 50 

Science Fiction 0 0 0 0 0 0 

Klassiker 0 0 0 1 2,7 2,9 

Memoarer/biografier 3 12 12,5 3 8,1 8,8 

Romaner 8 32 33,3 22 59,5 64,7 

Skräck  4 16 16,7 10 27 29,4 

Dikter/lyrik 1 4 4,2 1 2,7 2,9 

Böcker om kärlek 11 44 45,8 8 21,6 23,5 

Samhälle/politik 0 0 0 0 0 0 

Dramatik 4 16 16,7 1 2,7 2,9 

Annat 4 16 16,7 2 5,4 5,9 

Ej svar/ogiltig 1 4   3 8,1   

Totalt               

*av antal 
respondenter 

 

Hur får du oftast tag på böcker? 

    Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Nätet  3 6,2 7,7 6,2 

Bokhandel 5 10,4 12,8 16,6 

Annan butik 3 6,2 7,7 22,8 

Finns hemma 6 12,5 15,4 35,3 

Får i present 3 6,2 7,7 41,5 

Kompis/släkt 1 2,1 2,6 43,6 

Genom skolan 14 29,2 35,9 72,8 

Biblioteket 4 8,3 10,2 81,1 

Annat 0 0 0 81,1 

Ej svar/ogiltig 9 18,8   ~100 

Totalt   48 ~100 100   
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    Flickor - yrkesförberedande 

Svar Frekvens Procent Giltig % 
Kumulativ 
% 

Nätet  1 4 4,4 4 

Bokhandel 7 28 30,4 32 

Annan butik 0 0 0 32 

Finns hemma 5 20 21,7 52 

Får i present 2 8 8,7 60 

Kompis/släkt 4 16 17,4 76 

Genom skolan 1 4 4,4 80 

Biblioteket 3 12 13 92 

Annat 0 0 0 92 

Ej svar/ogiltigt 2 8   100 

Totalt   25 100 100   

Pojkar - studieförberedande Flickor - studieförberedande 

Frekvens Procent Giltig % 
Kumulativ 
% Frekvens Procent Giltig % Kumulativ 

2 4,6 5,9 4,6 0 0 0 0 

10 23,3 29,4 27,9 12 32,4 37,5 32,4 

0 0 0 27,9 2 5,4 6,3 37,8 

6 14 17,6 41,9 1 2,7 3,1 40,5 

4 9,3 11,8 51,2 4 10,8 12,5 51,3 

0 0 0 51,2 1 2,7 3,1 54 

7 16,3 20,6 67,5 4 10,8 12,5 64,8 

5 11,6 14,7 79,1 7 18,9 21,9 83,7 

0 0 0 79,1 1 2,7 3,1 86,4 

9 20,9   100 5 13,5   ~100 

43 100 100   37 ~100 100   

 

Senast lästa bok:  Hade du själv valt den och läste den enbart på 
fritiden? 

Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 12 25 28,6 25 

Nej 30 62,5 71,4 87,5 

Ej svar/ogiltigt 6 12,5   100 

Totalt 48 100 100   

 

Flickor - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 20 80 87 80 

Nej 3 12 13 92 

Ej svar/ogiltigt 2 8   100 

Totalt 25 100 100   
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Pojkar - studieförberedande 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 15 34,9 38,5 34,9 

Nej 24 55,8 61,5 90,7 

Ej svar/ogiltigt 4 9,3   100 

Totalt 43 100 100   

Flickor - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 16 43,2 50 43,2 

Nej 16 43,2 50 86,4 

Ej svar/ogiltigt 5 13,5   ~100 

Totalt 37 ~100 100   

 

Har du någon favoritförfattare eller favoritbok? 

Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 7 14,6 15,2 14,6 

Nej 39 81,2 84,8 95,8 

Ej svar/ogiltigt 2 4,2   100 

Totalt 48 100 100   

Flickor - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 15 60 60 60 

Nej 10 40 40 100 

Ej svar/ogiltig 0 0     

Totalt 25 100 100   

 

Pojkar - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 19 44,2 45,2 44,2 

Nej 23 53,5 54,8 97,7 

Ej svar/ogiltig 1 2,3   100 

Totalt 43 100 100   

Flickor - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 21 56,8 56,8 56,8 

Nej 16 43,2 43,2 100 

Ej svar/ogiltig 0 0     

Totalt 37 100 100   

 

Bilaga 4 

7



 72

 

Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 

Pojkar - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 32 66,7 66,7 66,7 

Ja, ofta 13 27,1 27,1 93,8 

Nej 3 6,2 6,2 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 48 100 100   

Flickor - yrkesförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 10 40 40 40 

Ja, ofta 12 48 48 88 

Nej 3 12 12 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 25 100 100   

Pojkar - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 27 62,8 64,3 62,8 

Ja, ofta 11 25,6 26,2 88,4 

Nej 4 9,3 9,5 97,7 

Ej svar/ogiltigt 1 2,3   100 

Totalt 43 100 100   

Flickor - studieförberedande 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 11 29,7 30,5 29,7 

Ja, ofta 19 51,4 52,8 81,1 

Nej 6 16,2 16,7 97,3 

Ej svar/ogiltigt 1 2,7   100 

Totalt 37 100 100   
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Sammanställning av enkätsvar utifrån föräldrars  
utbildningsbakgrund 

Fördelning 

Pojkar 
Svar         Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ingen förälder har ett yrke som kräver 
akademisk utbildning 46 51,1 51,7 51,1 
En förälder har ett yrke som kräver  
akademisk utbildning 34 37,8 38,2 88,9 
Båda föräldrarna har yrken som kräver 
akademisk utbildning 9 10 10,1 98,8 

Ej svar/ogiltigt       1 1,1   100 

Totalt         90 100 100   

Flickor 
Svar         Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ingen förälder har ett yrke som kräver 
akademisk utbildning 41 65,1 65,1 65,1 
En förälder har ett yrke som kräver  
akademisk utbildning 16 25,4 25,4 90,5 
Båda föräldrarna har yrken som kräver 
akademisk utbildning 6 9,5 9,5 100 

Ej svar/ogiltigt       0 0     

Totalt         63 100 100   

 

Tycker du om att läsa? 

 Pojkar 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 21 45,7 47,7 45,7 

Nej 23 50 52,3 95,7 

Ej svar/ogiltigt 2 4,3   100 

Totalt 46 100 100   

 

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 15 44,1 44,1 44,1 

Nej 19 55,9 55,9 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 34 100 100   
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Båda föräldrar akademiker 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 4 44,4 50 44,4 

Nej 4 44,4 50 88,8 

Ej svar/ogiltigt 1 11,1   ~100 

Totalt 9 ~100 100   

 

  
Flickor 

  

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 33 80,5 80,5 80,5 

Nej 8 19,5 19,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 41 100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 15 93,8 93,8 93,8 

Nej 1 6,2 6,2 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 16 100 100   

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 5 83,3 83,3 83,3 

Nej 1 16,7 16,7 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 6 100 100   

 

Brukar du läsa böcker på fritiden? 

Pojkar 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 14 30,4 30,4 30,4 

Nej 32 69,6 69,6 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 46 100 100   
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En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 8 23,5 25 23,5 

Nej 24 70,6 75 94,1 

Ej svar/ogiltigt 2 5,9   100 

Totalt 34 100 100   

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 5 55,6 55,6 55,6 

Nej 4 44,4 44,4 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 9 100 100   

 

Flickor 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 27 65,9 65,9 65,9 

Nej 14 34,1 34,1 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 41 100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 14 87,5 93,3 87,5 

Nej 1 6,3 6,7 93,8 

Ej svar/ogiltigt 1 6,3   ~100 

Totalt 16 ~100 100   

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 5 83,3 83,3 83,3 

Nej 1 16,7 16,7 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 6 100 100   
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En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 19 55,9 55,9 55,9 

1-3 9 26,5 26,5 82,4 

4-6 2 5,9 5,9 88,3 

7-10 3 8,8 8,8 97,1 

10-15 0 0 0 97,1 

Fler än 15 1 2,9 2,9 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 34 100 100   

 

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 3 33,3 33,3 33,3 

1-3 2 22,2 22,2 55,5 

4-6 0 0 0 55,5 

7-10 1 11,1 11,1 66,6 

10-15 2 22,2 22,2 88,8 

Fler än 15 1 11,1 11,1 ~100 

Ej svar /ogiltigt 0 0     

Totalt 9 ~100 ~100   

Flickor 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 10 24,4 24,4 24,4 

1-3 14 34,1 34,1 58,5 

4-6 6 14,6 14,6 73,1 

7-10 4 9,8 9,8 82,9 

10-15 5 12,2 12,2 95,1 

Fler än 15 2 4,9 4,9 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 41 100 100   

 

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 0 0 0 0 

1-3 3 18,7 18,7 18,7 

4-6 10 62,5 62,5 81,2 

7-10 1 6,3 6,3 87,5 

10-15 1 6,3 6,3 93,8 

Fler än 15 1 6,3 6,3 ~100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 16 ~100 ~100   

 

Bilaga 5 

4



 77

 

Båda föräldrar akademiker 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Färre än 1 0 0 0 0 

1-3 1 16,7 16,7 16,7 

4-6 1 16,7 16,7 33,4 

7-10 2 33,3 33,3 66,7 

10-15 1 16,7 16,7 83,4 

Fler än 15 1 16,7 16,7 ~100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 6 ~100 ~100   

 

Har du läst en bok den senaste månaden? 

Pojkar 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 24 52,2 52,2 52,2 

Nej 22 47,8 47,8 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 46 100 100   

 

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 18 52,9 52,9 52,9 

Nej 16 47,1 47,1 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 34 100 100   

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 6 66,7 75 66,7 

Nej 2 22,2 25 88,9 

Ej svar/ogiltigt 1 11,1   100 

Totalt 9 100 100   

 

Flickor 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 26 63,4 63,4 63,4 

Nej 15 36,6 36,6 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 41 100 100   
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En förälder akademiker 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 2 12,5 12,5 12,5 

Nej 14 87,5 87,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 16 100 100   

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 5 83,3 83,3 83,3 

Nej 1 16,7 16,7 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 6 100 100   

 

Om du läser böcker, vilken genre/vilka genrer läser du oftast? 
Flervalsfråga 

Pojkar 
  

Flickor 
  

 
Ingen förälder akademiker Ingen förälder akademiker 

Kategori   Frekvens Procent* Giltig % Frekvens Procent* Giltig % 
Fantasy   18 39,1 43,9 5 12,2 13,2 

Ungdomsböcker 14 30,4 34,1 18 43,9 47,4 

Sportböcker 7 15,2 17,1 0 0 0 

Hästböcker 0 0 0 0 0 0 

Faktaböcker 9 19,6 22 1 2,4 2,6 

Deckare   17 37 41,5 16 39 42,1 

Science Fiction 8 17,4 19,5 0 0 0 

Klassiker   7 15,2 17,1 0 0 0 

Memoarer/biografier 2 4,3 4,9 4 9,8 10,5 

Romaner   6 13 14,6 17 41,5 44,7 

Skräck    7 15,2 17,1 8 19,5 21,1 

Dikter/lyrik   0 0 0 2 4,9 5,3 

Böcker om kärlek   1 2,2 2,4 17 41,5 44,7 

Samhälle/politik   1 2,2 2,4 0 0 0 

Dramatik   2 4,3 4,9 4 9,8 10,5 

Annat   1 2,2 2,4 6 14,6 15,8 

Ej svar/ogiltig 5 10,1   3 7,3   

*av antal 
respondenter 
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En förälder akademiker En förälder akademiker 

Kategori   Frekvens Procent* 
Giltig 
% Frekvens Procent* Giltig % 

Fantasy   9 26,5 33,3 7 43,8 50 

Ungdomsböcker 8 23,5 29,6 8 50 57,1 

Sportböcker 2 5,9 7,4 0 0 0 

Hästböcker 0 0 0 0 0 0 

Faktaböcker 3 8,8 11,1 0 0 0 

Deckare   10 29,4 37 8 50 57,1 

Science Fiction 5 14,7 18,5 0 0 0 

Klassiker   4 11,8 14,8 1 6,3 7,1 

Memoarer/biografier 3 8,8 11,1 1 6,3 7,1 

Romaner   6 17,6 22,2 7 43,8 50 

Skräck    6 17,6 22,2 3 18,8 21,4 

Dikter/lyrik   0 0 0 0 0 0 
Böcker om 
kärlek   0 0 0 2 12,5 14,3 

Samhälle/politik   0 0 0 0 0 0 

Dramatik   1 2,9 3,7 0 0 0 

Annat   2 5,9 7,4 0 0 0 

Ej svar/ogiltig 7 20,6   2 12,5   

*av antal respondenter 

 

En förälder akademiker En förälder akademiker 

Kategori   Frekvens Procent* 
Giltig 
% Frekvens Procent* Giltig % 

Fantasy   9 26,5 33,3 7 43,8 50 

Ungdomsböcker 8 23,5 29,6 8 50 57,1 

Sportböcker 2 5,9 7,4 0 0 0 

Hästböcker 0 0 0 0 0 0 

Faktaböcker 3 8,8 11,1 0 0 0 

Deckare   10 29,4 37 8 50 57,1 

Science Fiction 5 14,7 18,5 0 0 0 

Klassiker   4 11,8 14,8 1 6,3 7,1 

Memoarer/biografier 3 8,8 11,1 1 6,3 7,1 

Romaner   6 17,6 22,2 7 43,8 50 

Skräck    6 17,6 22,2 3 18,8 21,4 

Dikter/lyrik   0 0 0 0 0 0 
Böcker om 
kärlek   0 0 0 2 12,5 14,3 

Samhälle/politik   0 0 0 0 0 0 

Dramatik   1 2,9 3,7 0 0 0 

Annat   2 5,9 7,4 0 0 0 

Ej svar/ogiltig 7 20,6   2 12,5   
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Båda föräldrar 
akademiker Båda föräldrar akademiker 

Kategori   Frekvens Procent* 
Giltig 
% Frekvens Procent* Giltig % 

Fantasy   2 22,2 40 1 16,7 16,7 

Ungdomsböcker 3 33,3 60 0 0 0 

Sportböcker 0 0 0 0 0 0 

Hästböcker 0 0 0 0 0 0 

Faktaböcker 0 0 0 1 16,7 16,7 

Deckare   3 33,3 60 3 50 50 

Science Fiction 0 0 0 0 0 0 

Klassiker   2 22,2 40 0 0 0 

Memoarer/biografier 0 0 0 1 16,7 16,7 

Romaner   1 11,1 20 5 83,3 83,3 

Skräck    0 0 0 2 33,3 33,3 

Dikter/lyrik   0 0 0 0 0 0 
Böcker om 
kärlek   0 0 0 2 33,3 33,3 

Samhälle/politik   0 0 0 0 0 0 

Dramatik   1 11,1 20 1 16,7 16,7 

Annat   0 0 0 0 0 0 

Ej svar/ogiltig 4 44,4   0 0   

*av antal respondenter 

 

Hur får du oftast tag på böcker? 
Pojkar 

 
Ingen förälder akademiker 

Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Nätet  3 6,5 7,5 6,5 

Bokhandel 8 17,4 20 23,9 

Annan butik   3 6,5 7,5 30,4 

Finns hemma   4 8,7 10 39,1 

Får i present   5 10,9 12,5 50 

Kompis/släkt   0 0 0 50 

Genom skolan   11 23,9 27,5 73,9 

Biblioteket 6 13 15 86,9 

Annat 0 0 0 86,9 

Ej svar/ogiltigt 6 13   ~100 

Totalt   46 ~100 100   
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Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Nätet  0 0 0 0 

Bokhandel 2 22,2 40 22,2 

Annan butik   0 0 0 22,2 

Finns hemma   0 0 0 22,2 

Får i present   0 0 0 22,2 

Kompis/släkt   0 0 0 22,2 

Genom skolan   1 11,1 20 33,3 

Biblioteket 2 22,2 40 55,5 

Annat 0 0 0 55,5 

Ej svar/ogiltigt 4 44,5   100 

Totalt   9 100 100   

Flickor 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Nätet  1 2,4 2,6 2,4 

Bokhandel 12 29,3 30,7 31,7 

Annan butik   1 2,4 2,6 34,3 

Finns hemma   3 7,3 7,7 41,6 

Får i present   3 7,3 7,7 48,9 

Kompis/släkt   6 14,6 15,4 63,5 

Genom skolan   5 12,2 12,8 75,7 

Biblioteket 8 19,5 20,5 95,2 

Annat 0 0 0 95,2 

Ej svar/ogiltigt 2 4,9   ~100 

Totalt   41 ~100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Nätet  0 0 0 0 

Bokhandel 5 31,3 35,7 31,3 

Annan butik   1 6,2 7,1 37,5 

Finns hemma   1 6,2 7,1 43,7 

Får i present   2 12,5 14,3 56,2 

Kompis/släkt   1 6,2 7,1 62,4 

Genom skolan   1 6,2 7,1 68,6 

Biblioteket 2 12,5 14,3 81,1 

Annat 1 6,2 7,1 87,3 

Ej svar/ogiltigt 2 12,5   ~100 

Totalt   16 ~100 ~100   
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Båda föräldrar akademiker 
Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Nätet  0 0 0 0 

Bokhandel 2 33,3 40 33,3 

Annan butik   0 0 0 33,3 

Finns hemma   1 16,7 20 50 

Får i present   1 16,7 20 66,7 

Kompis/släkt   0 0 0 66,7 

Genom skolan   0 0 0 66,7 

Biblioteket   1 16,7 20 83,4 

Annat   0 0 0 83,4 

Ej svar/ogiltigt 1 16,7   ~100 

Totalt   6 ~100 100   

 

Senast lästa bok: Hade du själv valt den och läste den enbart på fritiden? 

Pojkar 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 12 26,1 28,6 26,1 

Nej 30 65,2 71,4 91,3 

Ej svar/ogiltigt 4 8,7   100 

Totalt 46 100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 10 29,4 34,5 29,4 

Nej 19 55,9 65,5 85,3 

Ej svar/ogiltigt 5 14,7   100 

Totalt 34 100 100   

 

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 

Ja 5 55,6 55,6 55,6 

Nej 4 44,4 44,4 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 9 100 100   

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

10



 83

Flickor 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 24 58,5 68,6 58,5 

Nej 11 26,8 31,4 85,3 

Ej svar/ogiltigt 6 14,6   ~100 

Totalt 41 ~100 100   

 

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 10 62,5 66,7 62,5 

Nej 5 31,3 33,3 93,8 

Ej svar/ogiltigt 1 6,2   100 

Totalt 16 100 100   

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 3 50 50 50 

Nej 3 50 50 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 6 100 100   

 

Har du någon favoritförfattare eller favoritbok? 

Pojkar 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 13 28,3 30,2 28,3 
Nej 30 65,2 69,8 93,5 
Ej svar/ogiltigt 3 6,5   100 

Totalt 46 100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 26 76,5 78,8 76,5 
Nej 7 20,6 21,2 97,1 
Ej svar/ogiltigt 1 2,9   100 

Totalt 34 100 100   

 

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 4 44,4 44,4 44,4 

Nej 5 55,6 55,6 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 9 100 100   
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Flickor 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 13 31,7 31,7 31,7 

Nej 28 68,3 68,3 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 41 100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 10 62,5 62,5 62,5 

Nej 6 37,5 37,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 16 100 100   

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja 5 83,3 83,3 83,3 

Nej 1 16,7 16,7 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 6 100 100   

 

Läste dina föräldrar för dig när du var liten? 

Pojkar 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 34 73,9 73,9 73,9 

Ja, ofta 9 19,6 19,6 93,5 

Nej 3 6,5 6,5 100 

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 46 100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 22 64,7 66,7 64,7 

Ja, ofta 9 26,5 27,3 91,2 

Nej 2 5,9 6 97,1 

Ej svar/ogiltigt 1 2,9   100 

Totalt 34 100 100   
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Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 3 33,3 33,3 33,3 
Ja, ofta 6 66,7 66,7 100 
Nej 0 0 0   
Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 9 100 100   

Flickor 

Ingen förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 14 34,1 34,1 34,1 
Ja, ofta 20 48,8 48,8 82,9 
Nej 7 17,1 17,1 100 
Ej svar/ogiltigt 0 0   

Totalt 41 100 100   

En förälder akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 6 37,5 37,5 37,5 
Ja, ofta 7 43,8 43,8 81,3 
Nej 3 18,7 18,7 100 
Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 16 100 100   

 

Båda föräldrar akademiker 
Svar Frekvens Procent Giltig % Kumulativ % 
Ja, ibland 1 16,7 16,7 16,7 

Ja, ofta 5 83,3 83,3 100 

Nej 0 0 0   

Ej svar/ogiltigt 0 0     

Totalt 6 100 100   
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