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Abstract 
 

Denna rapport handlar om pojkars och flickors intresse av skönlitteratur samt om det finns några kopplingar 
mellan utvecklingspsykologin och barns läsvanor. I litteraturgenomgången tar jag upp barns utveckling 7-15 år 
och barns läsvanor 10-12 år. I min resultatdel presenterar jag vad jag fått fram av min enkätundersökning, som 
jag gjort i tre klasser i år 4, 5 och 6, sammanlagt 68 elever. Jag har frågat eleverna angående deras fritidsläsning. 
Vilken skönlitteratur läser eleverna? Hur ofta läser eleverna? Hur mycket läser eleverna? När läser eleverna? 
samt Varför läser eleverna? Jag kom bl.a. fram till att eleverna gärna väljer äventyrsböcker, mysterieböcker och 
roliga böcker att läsa på sin fritid. Eleverna läser för att det är roligt och för att det är viktigt att träna sin 
läsning. De flesta läser varje dag och vanligtvis innan de går och lägger sig. Jag har också fått fram i mitt 
resultat vad som skiljer pojkar och flickor åt vad beträffar deras fritidsläsning. Det som skiljer sig är att flickor 
läser fler böcker än pojkar. Pojkar läser gärna sportböcker medan flickor tycker om att läsa djurberättelser. 
Pojkar läser mer för spännings skull än vad flickorna gör. Flickor läser gärna när de kommer hem efter skolan, 
medan pojkar tycker om att läsa på morgonen. 
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1. INLEDNING 
 
Skönlitteratur är någonting vi alla mer eller mindre kommer i kontakt med hela livet på olika 
sätt. När vi är små barn är det vanligen genom vuxna hemma och/eller på förskola. När vi blir 
lite större lär vi oss att läsa själva och vi börjar välja vår litteratur själva. I skolan får vi läsa 
många böcker och förhoppningsvis också på fritiden. När vi blivit vuxna läser vi oftast 
skönlitteratur som fritidssysselsättning d.v.s. om och när vi har tid. Vi får också kontakt med 
en mängd olika skönlitterära böcker, alltifrån poesi till masslitteratur. Vad väljer vi då för 
skönlitteratur på fritiden? Är det bara en smaksak eller väljer man böcker efter vilken period i 
livet man just befinner sig i? Det kanske också är en ekonomisk fråga i och med att det är 
stora prisskillnader mellan olika slags skönlitterära böcker. Hur mycket och hur ofta vi läser 
skönlitteratur är förmodligen en prioriteringsfråga eller kan det också bero på var man 
befinner sig i livet eller kanske beror det på vilket kön man tillhör? 
 
Syftet med detta arbete är att se om det finns några skillnader mellan pojkar och flickors 
läsning och utveckling. Detta för att det är viktigt med kunskap om elevers läsintresse. Då kan 
man som lärare tillgodose alla elevers intresse inom läsningen i skolan och på så vis öka 
elevernas motivation till läsning samt få en mer individualiserad undervisning. För att få 
kunskap om ovannämnda har jag utgått ifrån litteraturstudier i utvecklingspsykologin och 
litteraturstudier om pojkar och flickors fritidsläsning samt en undersökning i år 4-6. 
 
I kursplanerna för grundskolan står det att eleverna skall få möta skönlitteratur och grundlägga 
goda läsvanor. Det står också i strävansmålen i kursplanerna för grundskolan att eleverna 
gärna ska läsa på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse 
(Utbildningsdepartementet). I skolan kan jag som lärare bestämma vad eleverna skall läsa för 
skönlitterära böcker. Däremot kan jag inte bestämma vad och hur ofta eleverna skall läsa på 
sin fritid. 
 
Jag anser att det är relevant att veta vad barn och ungdomar läser på sin fritid därför att som 
tidigare nämnt på bästa sätt kunna utgå från elevernas eget läsintresse i undervisningen. Det är 
också viktigt att veta varför barn och ungdomar läser skönlitteratur. Vad är det som gör att de 
väljer att läsa böcker på sin fritid? Vad är det i skönlitteraturen som lockar dem till läsning? 
Det kanske är en individuell smaksak eller det kanske finns något mönster i varför barn och 
ungdomar läser. Jag vill också veta om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors 
fritidsläsning. Om det finns, vad är det då som skiljer sig mellan pojkar och flickor? 
Skillnaden kanske ligger mellan könen eller det kanske är mer en åldersmässig eller en 
individuell skillnad. Det intresserar mig också att veta hur ofta, hur mycket och när pojkar och 
flickor läser. 
 
Jag har fördjupat mig i barns utveckling från 7-15 år därför att år 4-6 barn, som jag för övrigt i 
arbetet har begränsat mig till, innefattar latensperioden och den formellt – operationella 
perioden inom utvecklingspsykologin. Latensperioden är 7-12 år och den formellt - 
operationella perioden är 11-15 år (Rödstam 1990). Jag har också skrivit om barns läsvanor 
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för att se om det finns något samband mellan barns utveckling och deras val av litteratur samt 
om det finns några skillnader mellan pojkar och flickor både vad gäller läsvanor och 
utvecklingsmässigt.  
 
  
 
2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
2.1 Barns utveckling 7 - 15 år 
 
Inom den psykodynamiska utvecklingsteorin beskrivs människans utveckling som en process i 
på varandra följande faser. Latensperioden (7-12 år) och den formellt - operationella perioden 
(11-15 år) är två faser inom utvecklingspsykologin (Malmgren 1997). Rödstam (1990) 
använder också termerna förpubertetsbarn och pubertetsbarn inom ramen för ovannämnda 
åldrar. Malmgren (1997) skriver att barn som befinner sig i latensperioden ofta kallas för 
latensbarn. Begreppet latens syftar i det här sammanhanget på något som närmast kan 
beskrivas som ett slumrande känsloliv. Med den utgångspunkten brukar 7-12-åringarna vara i 
en slags känslomässig viloperiod i utvecklingen och betraktas som harmoniska, godmodiga, 
välanpassade, kompetenta men lite ytliga barn. Detta till skillnad från yngre barn och 
tonåringar som ofta beskrivs som mer dynamiska och kraftfulla, men också mer 
konfliktfyllda. Den snälla perioden, latensperioden, kännetecknas av andra psykiska krafter. I 
den är ångesten  för det okända stor. Barnet bygger upp ett skydd mot hotande faror och 
personligheten strävar efter balans i förhållande till omvärlden, särskilt föräldrarna. Det vill 
vara till lags. 
 
Larsen Schultz (1994) menar att under latensfasen blir barnet bättre på att skilja mellan fantasi 
och verklighet. Däremot fantiserar de mycket. Fantasierna kretsar ofta kring död, rättvisa, 
ondska , det andra könet, spöken, vampyrer, främmande varelser från yttre rymden o.s.v. 
Malmgren (1997) skriver att latensen brukar betecknas som driftlivets väntetid, då all energi, 
ofta på ett maniskt sätt, koncentreras till aktiviteter och intressen där sexualitet och drifter 
hålls på avstånd. Somliga rider, andra passar hunden eller samlar frimärken. En del blir 
bokslukare och läser långserieböcker på löpande band. Behovet av att mysa i familjens 
trygghet är stor. Kärlek till djur, som är mycket vanligt i latensperioden,  kan fungera som 
kompensation för ett latent driftsbehov som lurar i mörkret för att bryta ut senare.  
 
Perioden mellan 7-11 år kallas för hjälteperioden i utvecklingen av den litterära 
socialisationen. Latensperioden är den utvecklingspsykologiska period som sammanfaller 
med hjälteperioden. Perioden har också kallats färdighetsfasen, eftersom den brukar 
kännetecknas av en anpassning till plikt och arbete t.ex. inom skolan. Det gäller att skapa 
kontroll genom att bemästra olika situationer som individen hamnar i (Malmgren 1997). 
Larsen Schultz (1994) skriver att ända upp till 12-14 år är flickorna bättre i skolan än 
pojkarna. Flickorna sitter mera stilla och koncentrerar sig, medan pojkarna ofta har ett stort 
behov av kroppsliga aktiviteter. Enligt Piagets teorier är perioden 7-13 år perioden för social 
utforskning. Barnet leker nu tillsammans med andra och är inställt på att anpassa sitt bidrag 
till den gemensamma leken efter de andras. Samarbetet försiggår dock fortfarande endast på 
det konkreta planet (Jerlang 1994). De abstrakta resonemangen är fortfarande besvärliga men 
barnet kan ta hänsyn till olika dimensioner samtidigt (Carlsson 1985). 
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Idag räcker inte latensbegreppet till för att göra en beskrivning över barns utveckling i 7-12- 
årsåldern, eftersom pubertetsdebuten hos många flickor och pojkar tycks ske allt tidigare, 
samtidigt som åldersspridningen för denna debut förefaller öka. Genomsnittsåldern för 
flickors mensdebut är numera drygt 12 år, vilket innebär att ungefär hälften av alla når sin 
pubertet före 12 års ålder. Pojkarna debuterar i allmänhet något senare, men många av dem 
kommer ändock i puberteten före tonåren. 
Detta gör det inte längre meningsfullt att betrakta alla 7-12-åringar som latensbarn, eftersom 
flera av dem redan befinner sig i puberteten eller i alla fall i förpuberteten. Med förpubertet 
avses en speciell delfas i pubertetsutvecklingen. Många latensbarn brukar uppvisa jämvikt 
och harmoni som sedan kan övergå mer eller mindre i tydlig obalans och disharmoni i 
samband med barnens förpubertesutveckling. Förpubertetsbarn brukar uppvisa beteenden 
som glupskhet, trots, relationstrassligheter o.s.v. Glupskheten brukar dock framträda starkare 
hos pojkarna och relationstrassligheterna hos flickorna. Latens- och förpubertetsbarn brukar 
kunna pröva konsekvenserna av sina handlingar innan de genomför dem i verkligheten. Detta 
ger ökade möjligheter att de tänker sig för innan de handlar (Rödstam 1990). De börjar också 
förstå betydelsen av antaganden, hypoteser, tankekonstruktioner och litterära finesser. Man 
förstår därmed ironier och satirer där man säger ett för att mena ett annat (Carlsson 1985). 
Detta utesluter emellertid inte att tänkandet ibland kan vara konkret, trots att det formellt sett 
hör hemma på en tidigare utvecklingsnivå (Möhl & Schack 1981). Deras moraluppfattning 
blir knappt märkbar och den grundas alltmer på individuella samvetsprinciper, medan 
konventionell och onyanserad moral får träda tillbaka (Svensson 1989). Möhl & Schack 
(1981) har valt att använda termen Den formellt -operationella perioden (ca 11 - 15 år). Den 
perioden karaktäriseras av att barnet nu kan tänka abstrakt och oberoende av konkreta 
erfarenheter. Det kan tänka logiskt. Larsen Schultz (1994) menar att det logiska tänkandet 
bl.a. innebär att verkligheten består av beständiga och avgränsade ting som kan kombineras i 
överensstämmelse med sina egna egenskaper, helheten består av enskilda delar, logiken och 
det abstrakta tänkandet dominerar; objektivt tänkande. 
 
Latens- och förpubertetsbarn reflekterar mycket över stora livsfrågor som t.ex. livets 
uppkomst, moral, miljö, ekologiska samband o.s.v. De upptas ofta av tankar på krig, svält och 
andra katastrofer, på dem som blivit drabbade och för sin egen rädsla att bli drabbad. 
Förpubertetsbarns faktainsamlande inramas ofta av ytterligheter som motsvarar deras mer 
eller mindre tydliga behov av spänning. De söker därför påfallande ofta kunskaper om det 
spännande, fantastiska, absurda, farliga och hemska. De bildar kunskap med utgångspunkt 
från det som de finner intressant att veta. För att markera den egna självkänslan och det 
ökande oberoendet av vuxna så brukar såväl latensbarn som förpubertetsbarn upprätta revir 
gentemot de vuxna i form av egna vrår, kojor o.s.v. De använder sig ofta av hemliga språk, 
tecken och lösenord. Det ökade oberoendet till vuxna , som barnen successivt och tydligt 
brukar utveckla i början av latensfasen, gör också att de ibland uppträder som om de skulle 
kunna klara sig helt utan dem (Rödstam 1990). Latensen ska en gång brytas. Det sker sexuellt 
i och med puberteten. I denna period bryts den tidigare kontrollen, oskulden, tryggheten, 
familjesymbiosen och anpassningen till de vuxna. Olika roller erbjuds och prövas. Identiteten 
blir mer osäker och det som förut varit farligt känns nu attraktivt och lockande (Malmgren 
1997). Malmgren (1997) skriver också att en utvecklingspsykologisk teori, såsom Olle 
Holmberg återger den, är att skräckgenren kan fungera som en övergångsrit mellan psyko-
sociala perioder. Skräckberättelsen fungerar som ett symboliskt övergångsobjekt och 
underlättar en psykisk separation genom att tillåta och släppa fram det mest bortträngda t.ex. 
fasansfulla fantasier, aggression och otrygghet. Ett mentalt uppbrott från familj och föräldrar 
förbereds och fältet blir fritt för nya och farliga prövningar. Så kan möjligen denna snabba 



 4

övergång från ”snäll” till ”farligt destruktiv” kulturell socialisation förklaras. Larsen Schultz 
(1994) menar att från 12 år och uppåt söker nu barnen efter självständighet och personlig 
frihet. Det innebär att slutligen frigöra sig från föräldrarna och göra uppror mot de vuxnas 
restriktioner och förbud. 
 
 
2.2 Pojkars och flickors läsvanor 10 - 12 år  
 
Barn idag är mer isolerade från de vuxnas arbetsmiljö. De ser sällan de vuxna i arbete och vet 
inte riktigt vad föräldrarna sysslar med på sina jobb. Hemma kopplar föräldrarna ofta av 
framför TV-n, när hushållssysslorna är avklarade. Detta påverkar bl.a. barns sätt att leka. De 
kan inte som tidigare i leken imitera föräldrarnas arbetsuppgifter, eftersom dessa är okända. 
Barn omges däremot av en mängd leksaker och deras fritid är mer och mer kommersialiserad. 
Leksaksindustrin är väl utvecklad och förser barn med olika rollförebilder, oftast traditionella 
och stereotypa, som tränar in pojkar och flickor för olika roller. TV, film och böcker som barn 
kommer i kontakt med kan också påverka och förstärka olika attityder. Det är viktigt att barn 
ges tillfälle att möta olika typer av verkligheter, olika förebilder och roller. Läsning av 
barnböcker möjliggör detta. Barnlitteraturutbudet idag är så rikt och varierande att man utan 
svårigheter kan hitta böcker som öppnar dörrarna till nya världar, ger nya upplevelser och 
hjälper barnen att lära känna sig själva och sin vardag (Kåreland 1994). För att barn skall låta 
sig underhållas, gripas och fascineras av litteratur måste det finnas motivation. Det beror 
också på individuella förutsättningar vad gäller exempelvis språk och förmåga att gestalta 
fantasibilder. Identifikationen är en förutsättning för att barnet skall ”ryckas med” (Möhl & 
Schack 1981). Svensson (1988) skriver att enligt Bamberger är de flesta forskare överens om 
följande fyra typer av motivation för läsning: 
1. Den tidigaste drivkraften att läsa är nöjet i att utöva den nyligen tillägnade läsförmågan, 
glädjen av att behärska en mekanisk färdighet. 
2. Drivkraften att använda och öva fallenheter som fantasi, tanke, vilja, medkänsla, förmåga 
att identifiera o.s.v. 
3. Behovet av att lära känna världen, berika sina idéer och ha intellektuella upplevelser. 
4. Förtjusningen över att möta bekanta föremål och människor (miljöberättelser) eller okända 
och nya saker (äventyrsberättelser), längtan efter att få fly verkligheten och leva i en 
fantasivärld (sagor, fantasiberättelser, utopiböcker), behovet av självbekräftelse, sökande efter 
ideal (biografier), råd (icke - fiktion) samt underhållning (sportböcker etc.) (Svensson 1988).  
 
Barns och ungdomars läsning kan, precis som de vuxnas, vara mycket blandad. En del börjar 
läsa vuxenromaner och klassiker, ofta inte alls tunna och läsvänliga. Tidningar, seriemagasin 
och seriealbum, deckare, thrillers, science fiction och speciallitteratur av olika sorter ingår i 
många barns läsning. Många i 10 - 11- årsåldern  börjar också att läsa ungdomslitteratur 
(Kåreland 1994). Mellanstadiet är ett övergångsstadium från ”sagoåldern” till 
”äventyrsåldern” och det är kritiskt för formandet av läsfärdigheter och läsintressen. Svensson 
(1988) skriver att enligt Bamberger tyder en bred erfarenhet på att om ett barn under sitt femte 
skolår inte är en entusiastisk läsare och inte har utvecklat några speciella läsintressen, finns 
det litet hopp om att situationen kommer att ändras senare. Det här är en period då barnen kan 
börja tappa intresset för läsning eftersom de tycker att de ”redan kan läsa”. I år 4 och 5 blir 
läsintressena fastare. Fortfarande är äventyr populärt, i all synnerhet om huvudpersonerna 
uppfyller barnens behov av hjältedyrkan. På mellan - och högstadiet är intresset för fiktion 
högt. Åtskilliga undersökningar, enligt Purves & Beach visar att uppemot 75% av den 
frivilliga läsningen på dessa stadier utgörs av fiktion. Undersökningarna visar också att av 
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denna läsning i sin tur 75% består av massproducerande romaner (Svensson 1988). De 
uppskattar inte bara den för dem producerade masslitteraturen utan även de vuxnas. Till 
masslitteraturen hör  bl.a. de s.k. långserieböckerna som t.ex. Enid Blytons Femböcker, 
Carolyn Keenes Kitty - böcker, Lotta - böcker o.s.v. (Kåreland 1994). 
Latensbarnen läser gärna litteratur som handlar om att klara sig själv, rymma hemifrån o.s.v.  
Det återfinns i deras favoritlitteratur som t.ex. Tarzan, Robinson Cruse, Karlsson på taket, 
Pippi Långstrump o.s.v. Förpubertetsbarn är upptagna av att studera vuxenvärlden. Det 
innebär att de efter latensårens mer faktabaserade utforskning även brukar intressera sig för 
vuxenvärldens ”djupaste skrymslen”. De övergår till att ”smyga” och ”spionera” på de vuxnas 
värld dels genom att med skräckblandad förtjusning försöka ”titta in” i det mest 
barnförbjudna, dels genom att ta del av andras mer eller mindre överdrivna rapportering. Detta 
gör många förpubertetsbarn till tittare på allt ifrån älskande par och vuxna i omklädesrum till 
bloddrypande våldsfilmer och rå pornografi. Många förpubertetsbarn utvecklas också till stora 
konsumenter av mer eller mindre barnförbjuden film, video och litteratur (Rödstam 1990). 
Andra exempel på vanliga teman och genrer som läses under mellanstadieåldern är t.ex. 
�� den allsmäktige och allvetande hjälten som härskar över en privat, magisk värld utan några 

faror. 
�� hjälten eller hjältinnan som kämpar sig igenom händelseförlopp där vuxenvärlden ofta 

framstår som godtycklig och hotande. 
�� fantasilandet som finns vid sidan av verkligheten. 
�� fabelliknande djurberättelser. 
�� gäng - och äventyrsberättelser som utspelas i en realistisk vardagsvärld men som överflödar 

av orealistiska händelser (Svensson 1989). 
 
Några forskare har gjort undersökningar om vad som skiljer sig mellan pojkars och flickors 
fritidsläsning. Svensson (1988) skriver att pojkarna har ett ökat intresse för det ovissa och det 
okända såsom detta kommer till uttryck i t.ex. böcker om krig, resor och mysterier.  
Flickorna dras alltmer till kärleksberättelser på bekostnad av bl.a. djurskildringar och sagor. 
Hellsing (1999) skriver om Göte Klingbergs undersökning om pojkar och flickors läsintresse. 
Vilket antal elever det är framgår inte av studien. När det gäller barn i tolvårsåldern redovisas 
följande: 
1)  Detektivböcker ( pojkar 89%, flickor 93% ) 
 
2)  Jakt efter hemlig skatt ( pojkar 65%, flickor 87% ) 
 
3)  Gangsters ( pojkar 74%, flickor 78% ) 
 
4)  Spioner ( pojkar 76%, flickor 76% ) 
 
5)  Rackarungar ( pojkar 64%, flickor 84% ) 
 
Någon övervikt för pojkarna när det gäller äventyrsböcker tycks det inte föreligga enligt Göte 
Klingbergs undersökning. Han kom också fram till att flickböckerna som förr skrevs för och 
lästes av tretton - , fjorton - femton - och sextonåringar, snarare läses av nio - till tolvåringar 
idag (Hellsing 1999).  
 
Svensson (1988) skriver att Schroer Schulte har intresserat sig för barns fria läsning i årskurs 
3 - 5. Pojkarna visade sig då mer intresserade än flickorna av fri läsning av historiska 
berättelser, historia, samhällsvetenskap samt naturvetenskap och hälsovård. Flickorna var mer 
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intresserade än pojkarna av realistisk fiktion, fantasiberättelser, biografier, fritidsintressen och 
poesi. Pojkar tycks enligt undersökningen vara mest intresserade av berättelser med handling 
och äventyr som tar dem bortom deras omedelbara fysiska miljö, medan flickor helst föredrar 
berättelser som berör personliga relationer och problem. 
Svensson (1988) skriver även att Lian Hwangs har fått fram liknande resultat genom sin 
undersökning om läsintressen. Där visade det sig också att pojkarna i högre utsträckning än 
flickorna föredrog att läsa biografier, naturvetenskap, samhällsvetenskap och sport. Flickorna 
föredrog i högre utsträckning än pojkarna att läsa äventyr, fantasi, humor och poesi (Svensson 
1988).  
 
Malmgren (1997) har skrivit om elevers litteraturläsning. I boken presenteras åtta elever och 
deras utveckling. Det är en fördjupad närstudie av åtta utvalda elevers reaktioner på 
undervisning och texter. Den handlar också om elevernas fritidskultur och fritidsläsning. 
Enligt Malmgrens studie reagerar pojkar och flickor olika på texter. Pojkar avgränsar sig mot 
den intimisering som texter kan innehålla medan flickor mer öppet och inlevande kan 
engagera sig i olika romanfigurers liv. Flickorna i år 6 känner sig mer vuxna än tidigare och 
strävar efter andra, mindre oskyldiga upplevelser än de haft tidigare. Överhuvudtaget visade 
det sig i Malmgrens studie att i år sex förbyts mysidyllen till skräck. Flickor attraheras av 
skräckupplevelser som är förknippade till hemmet. Pojkar däremot attraheras av 
skräckupplevelser på gatan utanför hemmets härd. I flera fall i Malmgrens studie kan man se 
att det är spänning som gäller vid fritidsläsning. Malmgren 1997 skriver att Donald Fry har 
gjort läsarporträtt av barn och de porträtten har visat att omläsningsfasen, återupprepningen är 
en utvecklingsfas i barns läsning. Mellanstadieålderns är en period med långserieläsande och 
upprepningstvång. Det är fixerat vid den abstrakta spänningsupplevelsen. Malmgren (1997) 
skriver också att Kristan Wåhlin och Maj Asplund - Carlsson har gjort en undersökning av 
mellanstadiebarns läsvanor. Där kom de fram till att 20% av alla mellanstadiebarn är 
storläsare d.v.s. de som läser mycket och gärna. 20% är småläsare eller icke - läsare d.v.s. de 
som aldrig eller nästan aldrig läser en bok på fritiden. 60% är s.k. mellanläsare d.v.s. de som 
läser ibland. Läsning är en fråga om kulturell tillhörighet och social identitet. Enligt 
Malmgrens studie om de åtta läsarna visade sig att flickorna läste mer än pojkarna. Flickornas 
identifikationsprofil är öppen mot hjältar av båda könen. Pojkarnas identifikationsmönster är 
mer slutet och endast manliga hjältar kan fungera som identifikationsobjekt. Alla läsare läser 
för att uppleva spänning. Hjälte- och hjältinneläsningen är en dominant läsformation i vår 
kultur (Malmgren 1997). 
 
I Åtvidabergs kommunbiblioteks verksamhetsberättelse (1999) finns utlåningsstatistik vad 
gäller mest utlånade böcker. Bland barn och ungdomar under 16 år har ca 70% av böckerna 
lånats av flickor och 30% av pojkar under året 1999. Bland vuxna har ca. 75% av böckerna 
lånats av kvinnor och 25% av män. Eftersom statistiken inte skilde mellan vare sig barn- och 
ungdomsböcker eller mellan barn- och ungdomsböcker å ena sidan och vuxenböcker å den 
andra finns det en gemensam lista på dessa. De tio mest utlånade böckerna under 1999 var: 
Astrid Lindgren      Känner du Pippi Långstrump? 
 
Sven Nordqvist      Stackars Pettson 
 
Hans A Rey           Nicke Nyfiken 
 
JuijaWieslander      Mamma Mu städar 
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Sven Nordqvist      Pettson får julbesök 
 
Gunilla Bergström  Lycklige Alfons Åberg 
 
Gunilla Bergström   Näpp! sa Alfons Åberg 
 
Gunilla Bergström  Osynligt med Alfons 
 
Först på 25:e plats kom en vuxenbok. Övriga kända författare på listan var bl.a. Sören Olsson 
& Anders Jacobsson som kom på 28:e plats med Tjejtjusaren Sune. Henning Mankell kom på 
26:e plats med Mördare utan ansikte. Moni Nilsson - Brännström kom på 539:e plats, med 
Sejtes skatt.  
 
En del forskare menar att det finns olika faser i barns läsutveckling. Svensson (1988) skriver 
att enligt forskarna Schliebe - Lippert (1950) och Beinleich (1970) är de olika faserna: 
Miljöberättelse - eller faktaläsningsåldern (från 9 till 12 år). Barnet börjar orientera sig i den 
konkreta, objektiva världen. Frågorna ”hur?” och ”varför?” blir allt vanligare via sidan av 
”vad?”. Barnet omfattar tingen i omgivningen med passion. Barnet är fortfarande intresserad 
av sagor och hjälteberättelser men längtan efter äventyrsberättelser börjar även göra sig 
förmärkt. Äventyrsberättelsens ålder (från 12 till 14 - 15 år). Nu blir barnet successivt 
medvetet om sin egen personlighet. Det lossar eller löser upp tidigare bindningar. Tuffhet och 
gängbildning träder i förgrunden. Läsare på detta stadium kan främst intresseras genom intrig, 
händelser och sensationsmakeri. Allmänna läsintressen är äventyrsböcker, sensationsnoveller, 
reseskildringar och populärfiktion. Dessa typer uppträder oftast inte i ren form utan i praktiken 
möter vi ”blandade typer”. Denna typ av stadietänkande går tillbaka på klassisk 
utvecklingspsykologi av Piagets typ. Alla barn går igenom stadierna i samma ordningsföljd 
men kanske olika snabbt och vid olika åldrar (Svensson1988). Svensson (1988) skriver också 
att Bamberger menar att det istället finns olika typer av läsare. 
1. Den romantiska typen. Den här typen har en preferens för det magiska och är mest              

framträdande i åldersgruppen 9-11 år, då andra barn är mer mottagliga för miljöberättelser 
eller icke - fiktion. 

2. Den realistiska typen. Framförallt utmärks denna läsartyp av sitt avvisande av ”overkliga” 
berättelser. Också förkärleken för sagor och osannolika äventyrsberättelser saknas. 

3. Den intellektuella typen. En läsare av detta slag letar efter förnuftsskäl, vill ha allt förklarat 
för sig, är förtjust i undervisningsmaterial samt söker den moraliska lärdomen och den 
praktiska nyttan hos det lästa. Följaktligen föredrar han icke - fiktion och vill lära tidigt. 

4. Den estetiska typen. Han är förtjust i rytm och rim och tycker om ordens ljud. Han har en 
speciell förkärlek för lyrik, älskar att lära dikter utantill, kopierar ”vackra avsnitt” ur 
böcker och läser ofta om böcker. Det är en sällsynt grupp, men den förekommer i varje 
åldersgrupp (Svensson 1988). 

 
2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 
Barn som är i latensperioden (7-12 år) fantiserar mycket men har blivit bättre på att skilja 
mellan fantasi och verklighet (Larsen Schultz 1994). Latensen är också den tid då barnen har 
många intressen och aktiviteter bl.a. ridning, bokslukare o.s.v. Latensperioden sammanfaller 
med hjälteperioden inom den litterära utvecklingen (Malmgren 1997). Barn i latensperioden 
och i förpuberteten börjar att förstå ironi och litterära finesser (Carlsson 1985). 
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Skräckberättelser fungerar som ett symboliskt övergångsobjekt mellan det tillåtna och det 
otillåtna i övergången mellan psykosociala perioder (Malmgren 1997). 
 
För att barn skall låta sig underhållas och fascineras av litteratur måste det finnas motivation 
och identifikation samt språk och förmåga (Möhl & Schack 1981). Mellanstadiet är ett 
övergångsstadium från ”sagoåldern” till ”äventyrsåldern”. På mellan- och högstadiet läser de 
flesta fiktion och 75% av denna läsning består av massproducerande romaner (Svensson 
1988). Populära teman och genrer under mellanstadieåldern är bl.a. hjälteberättelser, 
fantasiberättelser, fabelliknande djurberättelser och äventyrsberättelser (Svensson 1989). 
Pojkar har ett större intresse att läsa naturvetenskap, samhällskunskap och sport medan flickor 
hellre läser äventyr, fantasi, humor och poesi. De olika faserna i barns läsutveckling är 
Miljöberättelse- eller faktaläsningsåldern (9-12 år) och Äventyrsberättelsens ålder (12-14 år) 
(Svensson 1988).  
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3. PROBLEMFORMULERINGAR 
 
�� Hur mycket läser pojkar och flickor i år 4-6? 
�� Vad läser pojkar och flickor i år 4-6? 
�� Varför läser pojkar och flickor i år 4-6? 
�� När läser pojkar och flickor i år 4-6? 
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4. METOD 
 
För att få svar på mina problemformuleringar har jag gjort en enkätundersökning (se bil.) i tre 
olika klasser på mellanstadiet. År 4-6 är undersökningsmaterial därför att barn i 
mellanstadieåldern anses befinna sig i bokslukaråldern enligt Malmgren (1997). Då är det för 
mig intressant att se om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors fritidsläsning 
just i den åldern. Tre klasser räckte, tillsammans med  litteraturen, för att få det resultat som 
jag är nöjd med och som jag anser är rättvist att dra slutsatser från. Svaren från de tre 
klasserna tycker jag ger ett bra underlag för att ge en bild av pojkar och flickors fritidsläsning. 
Tre klasser blir heller inte alltför stort och svårhanterligt att sammanställa på ett lättfattligt 
sätt. Enkäterna delades ut i år 4, år 5 samt i år 6. Anledningen till att undersökningen gjordes i 
alla de tre olika åren är för att se om det finns något genomgående mönster mellan åren. 
Sammanlagt ingår 68 elever i undersökningen. Undersökningen är gjord på min praktikskola 
därför att jag skulle ha gått om tid att göra enkätundersökningen men också för min egen 
skull, att det var roligt att känna de elever som svarade på frågorna. Eleverna fick fylla i 
enkäten på lektionstid då jag var närvarande ifall det skulle uppstå några problem.  
 
Jag började med att gå igenom frågorna noggrant på stordia samt exemplifiera varje fråga för 
att alla elever skulle förstå hur de skulle svara på frågorna. Exemplen var ett av 
svarsalternativen. Det var klargjort för eleverna att mina svar bara var exempel och att inget 
svar var bättre än något annat. Risken är förmodligen liten att mina exempel har styrt 
elevernas svar på något sätt. Genomgången gick ganska snabbt, eleverna hann med största 
sannolikhet inte lägga svaren på minnet. Eleverna fick sedan svara på frågorna i lugn och ro. I 
år 4 och 5 förstod eleverna frågorna solklart, där fanns ingenting att anmärka på. Några elever 
i år 6 behövde dock hjälp med frågorna t.ex. vilken genre vissa böcker tillhörde och namnen 
på några författare. De fick då hjälp med att svara på dessa frågor så att de sedan kunde gå 
vidare med enkäten. 
 
Enkätmetoden tillsammans med litteraturgenomgången har fungerat tillfredsställande bra. 
Litteraturgenomgången behövs för att få en förförståelse inför enkätundersökningen. Jag har 
fått svar på mina frågor genom enkätundersökningen och litteraturen och är därför nöjd med 
den metoden. Man kunde ha valt andra metoder t.ex. intervjuer med elever eller intervjuer 
med lärare men en enkätundersökning med det arbetssättet passar mig bäst. Jag tror också att 
undersökningen kan ge ett bra underlag om man vill forska vidare inom detta ämne. Frågorna 
är utvalda efter vad jag ansåg intressant att ta reda på men också frågor för att få en bred bild 
av fritidsläsningen, vad de läser och hur fritidsläsningen går till. Jag tycker också att de 
frågorna är relevanta för mig som lärare att veta, för att få en individualiserad undervisning. 
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5. RESULTAT 
 
5.1 Antal svarande på enkät 
 
Sammanlagt var det 21 elever från år 4 som svarade på enkäten varav 13 flickor och 8 pojkar. 
Från år 5 var det 22 elever varav 9 flickor och 13 pojkar. Från år 6 var det 25 elever varav 12 
flickor och 13 pojkar som svarade på enkäten.  
 
5.2 Förklaringar till sammanställningen av enkätsvaren 
 
Jag har sammanställt svaren på enkäten på två olika sätt, pojkars och flickors svar i respektive 
år och pojkars svar år 4-6 samt flickors svar år 4-6. Jag har preciserat varje år där det har 
funnits skillnader mellan åren. När jag har fått liknande svar i alla år har jag slagit samman 
svaren men jag har dock skilt åt könen. Till samtliga frågor har jag dessutom sammanställt 
alla svar oavsett kön för att få en total bild av barns läsning. På fråga nummer två, som 
handlar om favoritförfattare, har eleverna fått skriva fritt en favoritförfattare. Eftersom största 
delen av alla svar var samma slags författare valde jag att sammanställa svaren med  fem i 
topp-listor med uppdelning på pojkarnas respektive flickornas svar. 
 
5.3 Sammanställning av enkätsvaren 
 
Ungefär hur många böcker läser du på en månad? 
 
Tabell 1. Antal lästa böcker per månad 
 
                           Ingen          1-2 st.          2-4st.            5 eller flera 
Pojkar (år 4):          1                  2                 5                        0 
Pojkar (år 5):          0                  8                 2                        3 
Pojkar (år 6):          1                  9                 2                        1 
Pojkar (år 4-6):       2                 19                9                        4 
 
Flickor(år 4):          0                  3                 9                        1 
Flickor (år 5):         0                  1                 6                        2 
Flickor (år 6):         0                  2                 6                        4 
Flickor (år 4-6):      0                  6                21                       7        
 
Alla (år 4):              1                  5               14                        1 
Alla (år 5):              0                  9                 8                        5 
Alla (år 6):              1                 11                8                        5 
Alla (år 4-6):           2                 25               30                      11 
 
Tabell 1 visar att de flesta pojkar i år 4 läser 2-4 böcker medan många av pojkarna i år 5 och 6 
läser 1-2 böcker på en månad. Antalet böcker/månad minskar således för pojkar i år 5 och 6. 
Flickorna behåller antalet böcker/månad under de tre åren. De flesta flickor i år 4-6 läser 2-4 
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böcker. Flickorna läser fler böcker per månad än pojkarna med undantag för år 4 där pojkar 
och flickor läser ungefär lika många böcker per månad. 
 
 
Vilken favoritförfattare har du?  
 
Fem i topplista för pojkar år 4-6: 
 
Sören Olsson & Anders Jacobsson (roliga berättelser) 
 
J.K Rowling (fantasiberättelser/ äventyrsberättelser) 
 
Astrid Lindgren (fantasiberättelser/ roliga berättelser) 
 
W.E. Johns (äventyrsberättelser) 
 
Henning Mankell (äventyrsberättelser)  
 
Fem i topplista för flickor år 4-6: 
 
Wahlströms långserieböcker (mysterieberättelser/ djurberättelser) 
 
Sören Olsson & Anders Jacobsson (roliga berättelser) 
 
J.K Rowling (fantasiberättelser/ äventyrsberättelser) 
 
Astrid Lindgren (fantasiberättelser/ roliga berättelser) 
 
Moni Nilsson – Brännström (roliga berättelser) 
 
På denna fråga har eleverna fått svara fritt, men endast ange en favoritförfattare. Man kan då 
se att valet av favoritförfattare är ganska lika mellan pojkar och flickor. Båda parter har valt S. 
Olsson & A. Jacobsson, A. Lindgren och J.K Rowling som favoriter. Däremot skiljer det sig 
på toppen där flickorna har valt Wahlströms långserieböcker som de allra bästa böcker. 
Pojkarna har också valt en långserieförfattare som en favorit, W.E. Johns men den hamnade 
på 4:e plats. Det var ingen pojke som valde Wahlströms långserie eller Moni Nilsson - 
Brännström som favoritförfattare. Ingen flicka valde W.E. Johns eller Henning Mankell som 
favoritförfattare. 
 
Vilken slags bok tycker du bäst om att läsa på fritiden?  
 
   Tabell 2. Pojkars och flickors favoritgenrer 
 
                                      Pojkar (4-6)            Flickor (4-6)             Totalt (4-6) 
 
äventyrsberättelser                 13                              8                              21 
djurberättelser                          1                              6                               7 
berättelser om en  
riktig persons liv                      3                              5                                8 
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fantasiberättelser                      1                              1                                2 
roliga berättelser                      7                              4                               11 
mysterieberättelser                    3                              6                                 9 
poesi                                          0                              0                                 0 
naturböcker                               1                              0                                 1 
historiska böcker                       0                              3                                 3 
sportböcker                               5                              1                                 6 
 
 
Tabell 2 visar att man kan dra slutsatsen att både pojkar och flickor tycker om att läsa 
äventyrsböcker. Även mysterieböcker och roliga berättelser hör till favoriterna hos båda 
parter. Andra likheter mellan pojkars och flickors val av genre är att det är få som tycker om 
att läsa fantasiberättelser, poesi och naturböcker. Det som skiljer sig mellan pojkars och 
flickors val av genre är att flickor läser mer djurberättelser än vad pojkar gör medan pojkar 
läser mer sportböcker än vad flickor gör. 
Det fanns också några flickor som valt historiska böcker. Det hade ingen pojke valt som 
favoritgenre. 
 
Varför läser du? 
 
Tabell 3. Pojkars och flickors motiveringar till fritidsläsning 
 
                              Roligt                  Spännande               Träning             Avslappning 
 
Pojkar (år 4)                 6                            2                             3                         0 
Pojkar (år 5)                 9                            5                             2                         1 
Pojkar (år 6)                 9                            3                             5                         1 
Pojkar (år 4-6)            24                           10                           10                        2   
 
Flickor (år 4)              12                             3                            4                         1 
Flickor (år 5)                8                             1                            4                         0 
Flickor (år 6)                9                             1                            8                         4 
Flickor (år 4-6)           29                             5                           16                        5 
 
Alla (år 4)                   18                             5                            7                         1 
Alla (år 5)                   17                             6                            5                         1 
Alla (år 6)                   18                             4                           13                        5 
Alla (år 4-6)                53                            15                          26                        7 
 
Eleverna har fått svara fritt på denna fråga och de har därför svarat flera olika anledningar, av 
dem man ser i tabell 3, varför de läser. De flesta pojkar i år 4-6 läser för att det är roligt. I år 4 
är det ett par pojkar som läser för spännings skull och några för att träna sig men de flesta 
läser för att det är roligt. En pojke i år 4 skrev: ”Jag läser för att det är roligt och läredomligt”. 
I år 5 läser några pojkar för att det är spännande och i år 6 läser några för tränings skull. En 
pojke i år 6 skrev: ”Jag läser för att öka läshastigheten.”. En annan skrev: ”För att bli bättre på 
att läsa.”. Flickorna i år 4 läste övervägande för att det är roligt. Det gäller även år 5. I år 6 är 
det lika många flickor som läser för att det är roligt som för tränings skull. En flicka i år 6 
skrev: ”Det är intressant att läsa och det är bra träning för språket.” En annan flicka i år 6 
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skrev: ”Det ökar mitt ordförråd”. Likheterna mellan pojkarnas och flickornas motiveringar till 
läsning är att många av dem läser för att det är roligt. Få läser för avslappnings skull. 
 I år 6 anser båda parter att det är viktigt att träna läsning. Skillnaderna mellan pojkar och 
flickor är att pojkar läser mer för spänningens skull medan flickor tänker mer på att träna sin 
läsning.  
 
Hur ofta läser du?  
 
Tabell 4. Pojkars och flickors läsfrekvens  
 
                                                Pojkar år 4-6            Flickor år 4-6             Totalt år 4-6 
 
Varje dag                                       21                              28                                49 
Varannan dag                                 9                                6                                 15                        
2ggr./vecka                                     0                                0                                   0 
1ggr./vecka                                     1                                0                                   1 
Mindre än 1ggr./vecka                   3                                0                                   3 
 
Majoriteten av alla pojkar och flickor i år 4-6 läser skönlitteratur varje dag, se tabell 4. Det är 
några som läser varannan dag. Det som skiljer pojkar och flickor är att det är några få pojkar 
som läser 1ggr/vecka eller mindre. Det är ingen flicka som läser mindre än varannan dag.  
 
När på dygnet läser du?  
 
Tabell 5. Tidpunkt då pojkar och flickor läser 
 
                                                  Pojkar (år 4-6 )          Flickor ( år 4-6 )       Totalt (år 4-6) 
 
Innan jag går och lägger mig               32                              34                             66 
Efter skolan                                          9                               20                             29 
På morgonen                                        9                                4                              13 
 
Pojkar och flickor läser mest innan de går och lägger sig, se tabell 5. Många flickor läser 
också efter skolan. Det är hälften så många pojkar som av flickor som läser efter skolan. 
Några elever läser också på morgonen, då pojkarna är fler som läser vid den tidpunkten än 
flickorna. 
 
5.4 Kopplingar mellan svaren 
 
Det finns vissa kopplingar mellan svaren. Kopplingar mellan t.ex. vilka som läser ofta och 
mycket och deras motiveringar. De flickor i år 4 som skrev att de läste för tränings skull läste 
varje dag, 2ggr/dygn och minst 1-2 böcker /månad. De pojkar i år 4 som läste för tränings 
skull läste varannan dag/varje dag, 1ggr/dygn och 2-4 böcker/månad. Pojkarna läste alltså fler 
böcker än flickorna men flickorna läste oftare än pojkarna. 
 
Flickan i år 5 som läste fem böcker eller flera läste varje dag, 2ggr/dygn, för att det var kul 
och lärorikt. Pojken i år 4 som läste mindre än en gång i veckan och då innan han gick och 
lade sig, läste ingen bok/månad. När han läste var det djurberättelser för att de var spännande. 
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Flickorna i år 5 som läste för tränings skull läste varje dag, 1-2 ggr/dygn och de läste 2-4 
böcker/månad. 
 Pojkarna i år 5 som läste för tränings skull läste varannan dag/varje dag, 1-2 ggr/dygn och de 
läste 1-2 böcker/månad. Flickorna läste här mer och oftare än pojkarna. Flickorna i år 5 som 
läste mer än fem böcker/månad läste varje dag, 2-3 ggr/dygn och för att det var roligt. 
Pojkarna i år 5 som läste fem böcker eller flera läste varannan dag/varje dag, 2-3 ggr/dygn och 
för att det var roligt, spännande och avslappnande. Motiveringarna skilde sig mellan pojkarna 
och flickorna samt att flickorna läste lite oftare än pojkarna.  
 
Flickorna i år 6 som läste för tränings skull läste varje dag, 1-2 ggr/dygn. De läste 1-2, 2-4 
eller fem böcker /månad. Pojkarna i år 6 som läste för tränings skull läste varannan dag/varje 
dag 1-2 ggr/dygn. De läste 1-2 eller 2-4 böcker/månad. Flickorna läste alltså mer och oftare än 
pojkarna. De flickor i år 6 som läste fem böcker eller fler/månad läste varje dag 1-3 ggr/dygn 
för att träna språket samt för att det var roligt. Pojken i år 6 som läste fem böcker eller 
fler/månad läste varje dag 3ggr/dygn för att det var roligt. Pojken i år 6 som inte hann läsa en 
bok/månad läste dock en gång varje dag för att det var roligt. 
 
Både pojkarna och flickorna i undersökningen tycker om att läsa äventyrsböcker och roliga 
böcker. Det stämmer med pojkarnas och flickornas fem i topp-lista där favoritförfattarna bl.a. 
är Sören Olsson & Anders Jacobsson (roliga berättelser), J.K Rowling (fantasi-
/äventyrsberättelser) och Astrid Lindgren (fantasi-/roliga berättelser). Flickor läser mer 
djurberättelser än pojkar. Det stämmer också med flickornas fem i topp-lista där Wahlströms 
långserieböcker ligger på första plats och de innefattar bl.a. djurberättelser. Pojkar läste 
sportböcker enligt tabell 2 men det är ingenting som kommer fram i pojkarnas fem i topp-
lista. 
 
Slutsatsen är att de elever som läser för tränings skull läser ofta och mycket, vanligen flera 
gånger på ett dygn. De elever som läser många böcker läser oftast regelbundet varje dag och 
minst två gånger per dygn. 
Man kan kort sagt säga att de elever som läser varje dag läser också på bestämd tid på dygnet 
och minst 1-2 böcker/månad. Dessa elever har rutiner kring sitt läsande.  
 
5.5 Sammanfattning av resultat 
 
Flickor läser fler böcker per månad än pojkar men valet av böcker är tämligen lika mellan 
pojkar och flickor. Båda parter tycker om att läsa äventyrsböcker, mysterieböcker och roliga 
böcker. Flickor läser gärna djurberättelser medan pojkar hellre väljer att läsa sportböcker. 
Pojkar och flickor läser för att de anser att det är roande. Pojkarna tycker också att det är 
spännande att läsa. I år 6 anser båda parter att det är viktigt att träna sin läsning. De flesta 
pojkar och flickor läser skönlitteratur varje dag, några få pojkar läser dock 1 ggr/vecka eller 
mindre. Den vanligaste tidpunkten på dygnet att läsa skönlitteratur är innan de går och lägger 
sig. Flickor läser också efter skolan och några pojkar läser på morgonen. 
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6. DISKUSSION 
 
Hur mycket läser pojkar och flickor i 10-12-årsåldern? Minskar läsningen eller ökar den? Jag 
kom fram till i min enkätundersökning att majoriteten av pojkar och flickor i ovannämnda 
ålder läser skönlitteratur varje dag. De flesta läser en stund innan de går och lägger sig. Jag 
tror det är bra att ha en rutin kring läsandet. Man läser förmodligen mera när läsandet är en 
naturlig del av vardagen. De flesta flickorna läser 2-4 böcker/månad. Pojkarna i år 4 läser 
också 2-4 böcker/månad. Sedan sjunker bokantalet för pojkarna. I år 5 och 6 läser pojkarna 1-
2 böcker/månad. Pojkarnas läsning minskar med andra ord med åren. Även Malmgrens(1997) 
undersökning visade att flickor läser mer böcker än pojkar. 
 
Vad läser pojkar och flickor i 10-12-årsåldern? Undersökningar har visat olika svar på det. 
Enligt min enkätundersökning tycker både pojkar och flickor om att läsa äventyrsböcker, 
mysterieböcker och humoristiska böcker. Att de just är intresserade av äventyr och mysterier 
kan ha sin förklaring i att barn i latensfasen fantiserar mycket kring död, ondska, spöken och 
vampyrer. Latens- och förpubertetsbarn vill också pröva på nya mindre barnsliga typer av 
estetiska upplevelser i och med deras frigörelse från föräldrarna. Mellanstadiet är 
äventyrsåldern inom litteraturen men även sagorna lever kvar. Svensson skriver att 
äventyrsberättelsens ålder börjar vid 12 års ålder då man tidigare från 9-12 år läste sagor och 
hjälteberättelser. Det stämmer i viss mån med min undersökning. Äventyrsböcker läste även 
10-åringar enligt min undersökning men sagor fanns med som favorit i år 4, år 5 och år 6 
eftersom många elever i de olika åren valt Astrid Lindgren som favoritförfattare. Det påvisar 
att intresset för sagor fortfarande är stort i alla de tre åren. Humoristiska böcker är också en 
favoritgenre bland eleverna i min enkätundersökning. Att barn i mellanstadieåldern finner det 
roande att läsa ovannämnda böcker kan kanske bero på att 11-12-åringar nu, enligt Carlsson 
(1985), börjar förstå vitsen med litterära finesser och ironier.  Det är inte många som läser 
fantasiberättelser, poesi och naturböcker enligt min enkätundersökning. Dock har många 
elever valt J.K. Rowling som favoritförfattare och jag anser att hon skriver fantasiböcker i 
allra högsta grad. Jag antar därför att eleverna ser J.K. Rowlings böcker som äventyrsböcker 
istället för fantasiberättelser eftersom hon finns med som favoritförfattare hos både pojkarna 
och flickorna. 
 
Eleverna i min undersökning är mestadels romantiska läsare. De tycker om att läsa om det 
magiska. Realistiska läsare finns det några av bland eleverna i undersökningen. Det var fler 
flickor än pojkar som läste realistiska böcker men totalt var det inte många. Det stämmer med  
Schroer Schultes teori om att flickor är mer intresserade än pojkar av realistik fiktion. 
Intellektuella och estetiska läsare fanns det inga av bland eleverna i min undersökning. Vad 
beträffar den estetiska läsaren är den väldigt sällsynt därför var det inte underligt att den inte 
fanns med i materialet. Den romantiska typen är vanligast i 9-11-årsåldern och det stämmer 
förträffligt med mina resultat. Masslitteraturen är en stor del av den skönlitterära läsningen 
idag. Den är billig och är lätt att få tag i. 75% av den frivilliga läsningen hos ungdomar består 
av massproducerande romaner. 7-12-åringar kan enligt Malmgren hamna i en period av 
långserieläsande. Detta kan delvis bero på att barn i ovannämnd ålder har ett 
upprepningstvång och läser därför ofta långserier på löpande band. Jag tror också att det kan 
bero på att masslitteraturen är som tidigare nämnts lättillgänglig och relativt billig.  
Det visade sig även i min enkätundersökning att eleverna läser mycket massproducerande 
böcker. Överst på favoritförfattarlistan hos flickorna låg Wahlströms långserieböcker. På 4:e 
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plats på pojkarnas lista låg W.E Johns som skrivit böckerna om Biggles som också är en 
långseriebok.  
Enligt Rödstam(1990) kommer barnen allt tidigare in i puberteten och de vill vara vuxna. 
Detta kan jag knappt inte se någonting av bland eleverna i min enkätundersökning, vid val av 
litteratur. Det fanns inga flickor som läste vuxenlitteratur däremot har några pojkar valt 
Henning Mankell som favoritförfattare. De flesta elever även i år 6 läste fortfarande barn- och 
ungdomslitteratur. I Malmgrens undersökning var flickorna i år 6 mycket fascinerade av 
skräckgenren. Det var ingen av eleverna i min undersökning som läste någon skräcklitteratur. 
Kanske jag skulle ha fått ett annat resultat om jag gjort min undersökning hos flickorna på 
vårterminen i år 6 istället för höstterminen. År 7 börjar då att närma sig och eleverna, särskilt 
flickorna, kanske börjar känna sig stora och mogna och vill då prova på någonting som är lite 
farligare.  
 
Varför läser då barn och ungdomar skönlitteratur? Är det som Kåreland(1994) menar att det är 
viktigt att läsa skönlitteratur för att få olika slags förebilder och roller i dagens samhälle? Det 
kan jag tänka mig stämmer på barn såväl som på vuxna. Jag tror också att det gäller både 
skönlitteratur och övrig media såsom TV-serier och filmer. Vi behöver förebilder av både det 
vardagliga slaget och det mer glamourösa eller mystiska slaget i vår vardag. Eleverna i min 
undersökning uttryckte sig ej på det sättet när de svarade på frågan om varför de läste 
skönlitteratur. Jag kan ändock tänka mig att Kårelands motivering ingår i elevernas mer 
kortfattade svar. Många, både pojkar och flickor, läser för att det är roligt. Vad innefattar då 
ordet roligt. Svensson (1988) skriver att enligt Bamberger är tjusningen att träffa nya eller 
bekanta föremål, underhållning, öva sin fantasi. Jag tror också att eleverna menar att det är 
roande och underhållande med skönlitterär läsning. Enligt min enkätundersökning är det 
många flickor, men även några pojkar som tycker det är viktigt att träna sin läsförmåga. 
Antalet som anser detta ökar ju högre klass de går i. Det tror jag också har med mognad att 
göra. Dessa elever i år 6 har sett nyttan med att lära sig saker, de har med andra ord fått en 
insikt om varför de bör lära sig vissa saker. Malmgren (1997) menar att barn i 7-11 år är i en 
färdighetsfas där plikt och arbete i skolan är viktigt. Kanske är det också högstadiet och 
betygen som börjar göra sig påmint.  
 
Vad gör ett barn till storläsare eller småläsare? Malmgren (1997) menar att en del barn blir 
bokslukare under latensperioden därför att det är driftlivets väntetid och då läggs energin, ofta 
maniskt, på aktiviteter eller intressen såsom att sluka böcker. Enligt Kristin Wåhlin och Maj 
Asplund - Carlssons undersökning visade det sig att 20% av mellanstadiebarnen var 
storläsare, 20% var småläsare och 60% var mellanläsare (Malmgren 1997). Om jag omvandlar 
mina resultat till procent och delar in läsarna i de olika kategorier som Kristin Wåhlin och Maj 
Asplund - Carlsson får jag fram följande resultat: 72% av alla mina elever var storläsare, 4% 
var småläsare och 24% var mellanläsare. Mina resultat och Kristin Wåhlin och Maj Asplund - 
Carlsson resultat stämmer med andra ord inte alls överens med varandra. Jag fick inte alls så 
många mellanläsare och småläsare som Kristin Wåhlin och Maj Asplund - Carlsson, men 
däremot fick jag många fler storläsare i mina resultat. Vad detta kan bero är egentligen 
omöjligt för mig att säga. Kristin Wåhlin och Maj Asplund - Carlsson menar att läsning 
handlar om kulturell tillhörighet och social identitet. Jag tror också att det kan bero på 
hemförhållanden, hur mycket man blir uppmuntrad hemma. Det kan förmodligen också bero 
på skolsituationen hur pass stor plats skönlitteratur får i skolan. Många elever i min 
undersökning läste för tränings skull. Jag vet att deras lärare uppmuntrar eleverna till att läsa 
mycket skönlitteratur med läsjournaler o.s.v.  
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Jag tror ändock att det inte endast räcker med uppmuntran från skolan för att så pass många 
elever tänker på att förbättra sin läsning. Jag tror att det i de flesta fall är ett samspel mellan 
hem och skola hur mycket skönlitteratur man läser. 
 
Hur stor skillnad är det egentligen mellan pojkars och flickors fritidsläsning? De olika 
undersökningarna jag studerat har visat olika resultat. Det kan förmodligen bero på olika 
personligheter som svarat, olika trender som för tillfället råder o.s.v. De undersökningarna där 
resultaten stämmer överens är att det visade sig att flickor hellre läser djurberättelser än vad 
pojkar gör medan pojkar hellre läser sportböcker än vad flickor gör. Malmgren (1997) skriver 
att kärlek till djur är vanligt i latensperioden. Flickornas kärlek till djur kan vara ett latent 
driftsbehov som sedan bryter ut till någonting annat. Det kan säkerligen ha betydelse till att 
resultatet är som det är. Min undersökning visade att flickorna läste mer masslitteratur än vad 
pojkarna gjorde och det har jag inte funnit någon annan undersökning som har visat 
motsatsen. 
 
Svensson skriver att flickor i högre utsträckning läser äventyrsböcker än vad pojkar gör. Hon 
skriver också att pojkar läser mer mysterier än flickor samt att flickor hellre läser humoristiska 
böcker än vad pojkar gör. Detta stämmer inte alls med min undersökning där det visade sig att 
både pojkar och flickor tycker om att läsa äventyrsböcker, mysterier och humoristiska böcker. 
Vad detta beror på är för mig svårt att säga. Jag nämnde tidigare att det kan ha med trender att 
göra. Just nu är det på modet att läsa J.K Rowlings böcker om Harry Potter t.ex. I min 
undersökning fanns det inget intresse varken hos pojkar eller flickor att läsa naturböcker, 
poesi eller fantasiböcker. Svensson skriver att pojkar är mer intresserade av naturböcker 
medan flickor är mer intresserade av poesi och fantasiböcker. Det må så vara men det visade 
sig inte i min undersökning.  
 
Jag anser att man inte generellt kan säga att detta läser pojkar och detta läser flickor. Det finns 
några skillnader mellan pojkar och flickors val av litteratur som jag nämnt vid ett flertal 
tillfällen. Valet av litteratur kanske inte är könsbundet utan har med intresse, trender och 
personlighet att göra. Däremot tycker jag att man kan se att flickor generellt läser mer än vad 
pojkar gör och att det mestadels är antalet böcker som skiljer pojkar och flickors läsning åt. 
 
Hur kan jag nu använda dessa kunskaper, som jag fått i denna undersökning, i min 
undervisning? Som jag skrev i inledningen tycker jag att det är viktigt att utgå ifrån elevernas 
intressen i undervisningen. Det står också i kursplanerna för grundskolan att eleverna skall 
uppnå personlig tillfredsställelse vad det gäller skönlitteraturen (Utbildningsdepartementet). 
Eftersom jag har kommit fram till att valet av litteratur inte är könsbundet utan beror på andra 
individuella orsaker får jag som lärare individualisera undervisningen totalt vad det gäller 
läsning av viss skönlitteratur. Jag tycker också att det är viktigt att introducera olika slags 
skönlitteratur för alla elever för att få eleverna att våga pröva på andra genrer än vad de brukar 
läsa. Jag vill ha ett samspel i klassrummet mellan ett eget val och gemensamma val.  
 
Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker det är skönt att eleverna till allra största del läser för 
nöjes skull i och med att det förhoppningsvis skall vara ett bestående intresse som räcker livet 
ut. Skönlitteratur är, som jag tidigare nämnde i inledningen, någonting som finns i vår närhet 
från det vi föds tills vi dör. Har vi då fått en positiv och berikande bild av skönlitteratur 
kanske det kan bli en stor del av vårt liv.  
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                                                                                                                                           Bilaga 
 

Enkät om pojkar- och flickors fritidsläsning år 4-6 
 

Namn: 
 
Klass: 
 
1) Ungefär hur många böcker läser du på en månad? 
�� Ingen_________ 
�� 1-2 st._________ 
�� 2-4 st._________ 
�� 5 eller flera_____ 
 
1) Vilken favoritförfattare har du? 
 
 
 
 
2) Vilken slags bok tycker du bäst om att läsa på fritiden? 
a)   äventyrsberättelser:__________ 
b) djurberättelser:____________ 
c) berättelser som handlar om en riktig persons liv:_______ 
d) fantasiberättelser:__________ 
e) roliga berättelser:__________ 
f) mysterieberättelser:_________ 
g) poesi:________ 
h) naturböcker:_________ 
i) historiska böcker:________ 
j) sportböcker:__________ 
 
1) Varför läser du? 
 
 
 
 
 
2) Hur ofta läser du? 
�� Varje dag:______ 
�� Varannan dag:______ 
�� 2 ggr/vecka:________ 
�� 1ggr/vecka:________ 
�� Mindre än en gång i veckan:________ 
 
1) När på dygnet läser du? 
�� Innan jag går och lägger mig:________ 
�� Efter skolan:________ 
�� På morgonen:__________ 


